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 การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะของเอกสารทีเกิดจากภารกิจของกองกลาง        

และกองการในพระองค์  ในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ และศึกษาสภาพการจัดการเอกสารราชการ            

ของกองกลาง และกองการในพระองค์ ในสงักดัสํานักราชเลขาธิการ การวจิยันีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 

ประชากรทใีชใ้นการวจิยั คอื ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป จํานวน  คนและตวัแทน

บุคลากรผู้ปฏิบ ัติงานด้านการจัดการเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค์  จํานวน  คน 

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัคอื แบบบนัทึกขอ้มูลภารกจิและเอกสาร และประเดน็คําถามทีใชใ้นการสมัภาษณ์  

นําเสนอขอ้มลูดว้ยการวเิคราะห์เนือหาและการสรปุประเดน็สําคญัเชงิพรรณนา ประกอบภาพและตาราง 

สรปุผลการวจิยัไดด้งันี ลกัษณะเอกสารทีใชด้ําเนินงานของกองกลาง และกองการในพระองค ์

แยกไดเ้ป็น  ลกัษณะ คอื  . เอกสารตามภารกจิดา้นการบรหิารงานทวัไปซึงมลีกัษณะคล้ายคลึงกนั และ 

. เอกสารเฉพาะของกอง แบ่งเป็น  .  เอกสารเฉพาะของกองกลางทีศึกษาในงานวิจัยนี ได้แก ่          

พระบรมราชโองการ เอกสารสถาปนาสมณศกัดพิระสงฆ์ และประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอิสรยิาภรณ์

และสญัญาบตัร  .  เอกสารเฉพาะของกองการในพระองค์ทีศกึษาในงานวจิยันี ไดแ้ก่ พระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืบตุร-บตุร ีและชอืสกลุ และหมายกาํหนดการพระราชพธิ ี สภาพการจดัการเอกสาร ดา้นการ

บรหิารพบวา่มกีารกาํหนดแนวทางการปฏบิตัิงานดว้ยวาจา มคีู่มอืการปฏบิตัิงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(อนิโฟมา) และมคีู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่ไม่มกีารตงังบประมาณเฉพาะ

สาํหรบังานสารบรรณ ไม่มกีารกําหนดลกัษณะเฉพาะของวสัดุอุปกรณ์ทีใชจ้ดัเกบ็เอกสาร บุคลากรทุกคน

เป็นผูป้ฏบิตังิานเอกสารแต่มขีอบเขตความรบัผดิชอบไม่เท่ากนั ไม่มกีารจดัลําดบัความสําคญัว่าเอกสารใด

เป็นเอกสารทีสําคญัทีสุด ดา้นการจดัทําเอกสารม ี  ลักษณะ ไดแ้ก่ เอกสารราชการทวัไป และเอกสาร

เฉพาะของแต่ละกอง  มขีนัตอนในการจดัทําคล้ายคลึงกนั ไดแ้ก่  การร่าง การพิมพ์ การตรวจ การเสนอ 

และการทําสําเนา ยกเว้นเอกสารเฉพาะ ต้องมีใบนําความกราบบงัคมทูลประกอบการดําเนินงานด้วย     

ดา้นการรบั-สง่เอกสารภายนอกใชก้ารสง่ทางไปรษณีย์เป็นหลกั เอกสารภายในจะส่งเอกสารต้นฉบบัควบคู่

กบัการสง่ทางโปรแกรมอนิโฟมา ดา้นการจดัเกบ็มกีารแยกเกบ็เอกสารทีอยู่ระหว่างปฏบิตัิ เอกสารทีเกบ็ไว้

ตรวจสอบ และเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ ซงึมทีงัการจดัเกบ็ตามคูม่อืฯ และการจดัเกบ็ตามความสะดวก การ

สบืคน้สามารถทําดว้ยโปรแกรมอินโฟมาและระบบสนับสนุนเพิมเติม ด้านการใชเ้อกสารมกีารยืมเอกสาร

โดยบคุคลภายในเพอืใชด้ําเนินงาน แต่ไม่มหีลกัฐานการยืม ดา้นการโอนย้ายเอกสารมกีารย้ายเอกสารไป

เกบ็ ณ อาคารศนูย์สารสนเทศฯ  ไมม่ตีารางกาํหนดอายุเอกสาร และส่วนใหญ่ไม่มกีารทําลายเอกสาร ดา้น

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มรีะบบงาน  ลกัษณะคอื ระบบงานรว่มและระบบงานสนบัสนุนเฉพาะกองการ      

ในพระองค ์ ดา้นปญัหาทพีบสว่นใหญ่ คอื ขาดบุคลากร  ขาดเครอืงมอืทีมคีุณภาพด ีและขาดพืนทีในการ

จดัเกบ็เอกสารในสาํนกังาน   

ภาควชิาภาษาตะวนัออก                                        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร

ลายมอืชอืนกัศกึษา  .......................................................                                ปีการศกึษา 2556 
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 The purposes of this study are to identify the records related to the functions of the General 

Affairs Division, and His Majesty’s Personal Affairs Division of the Office of His Majesty’s Principal Private 

Secretary (OHMPPS), and to study the records management systems of these two divisions. The study was 

a qualitative research. The research population was head officers of the two divisions, as well as 19 

representative officers working in records management. The instruments used for data collection were forms 

for institutional functional analysis and records, and schedule interviews. Information is presented by 

summaries of the content, and main points are presented through descriptions, pictures, and tables. 

 The results were as follows: The characteristics of records related to the functions of each 

division were divided into general management records and specific missions’ records, including the General 

Affairs Division’s records; royal commands, assignment of priestly ranks, insignia certification, and His 

Majesty’s Personal Affairs Division’s records; the royal writing of names and surname, and the program of 

royal ceremonies. The conditions of records management show that administratively they were made by 

conversation and unwritten policy. There was a manual for the e-recordkeeping system (INFOMA) and 

another manual for the OHMPPS’s record-keeping. Generally, there was no budget set up for the record-

keeping section, and no specifications were made about materials used for record keeping. The work of all 

officers deals with record management, but they have different job responsibilities, and there has been no 

designation of the level of importance for each record type.  There are two types of file creation, which are 

general administrative records, and the records of specific missions. These two types are created with 

similar processes, which are drafting, printing, editing, proposing and copying, except the records of specific 

missions that records of royal summaries must be created as well. The postal service was the main method 

for receiving and sending external records.  Internal records were sent both by hand and via the e-

recordkeeping system. Record organization was divided into current records, semi-current records, and non-

current records, classified following the manual of the OHMPPS’s record-keeping or by the convenience of 

the officers. Record searching is done by the use of the e-recordkeeping system and other electronic 

support systems. Record lending is handled by internal officers with no evidence of lending. Inactive files are 

moved to the repository of the Royal Archives building. There was no retention schedule, and weeding of 

records had never been done. There were 2 kinds of electronic support systems; general systems used by 

every division, and specific systems used by His Majesty’s Personal Affairs Division for keeping and 

searching e-records. The major problems in records management were a lack of personnel, good quality 

equipment, and enough spaces for keeping records. 
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ความสําเร็จของการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนีจะไม่สามารถเกิดขนึได้ หากไม่ได้รับ      

ความกรุณาอย่างยงิจากคณาจารยท์ปีรกึษาทุกทา่น ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ  รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล อาจารย์ขนิษฐา วงศ์พานิช     

และรองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วมิลเกษม รวมทังคณาจารย์ทุกท่านทไีด้ประสิทธปิระสาทวชิา

ความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั จนกระทงัสามารถทํางานวจิยันีจนสําเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูบ้งัคบับญัชา บุคลากรสํานักราชเลขาธกิาร ผู้อํานวยการศูนย์

สารสนเทศ สํานักราชเลขาธกิาร ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองการในพระองค์ คณะ

ผูบ้รหิาร และหวัหน้าส่วนราชการสํานักราชเลขาธกิาร ทไีดใ้ห้โอกาสและใหค้วามร่วมมอือย่างดยีิง

ในการศึกษาวิจัยครังนี และขอกราบเท้าคุณแม่สมจิตต์ และคุณพ่อวินัย เลิศวลัยรัตน์ กับทัง

ขอขอบคุณสมาชกิทุกคนในครอบครวั รวมทงัเพอืนร่วมงาน เพอืนนักศึกษา และผู้มส่ีวนเกยีวขอ้ง

ในการทําวทิยานิพนธค์รงันีทุกคนทไีดใ้หค้วามสนับสนุน ช่วยเหลอื และเป็นกําลงัใจให้ผู้วิจัยได้มี

แรงกาย แรงใจ จนสามารถผ่านอุปสรรคทงัหลายและทําวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนเสรจ็สมบูรณ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักราชเลขาธิการเป็นส่วนราชการระดับกรมที่เป็นอิสระ อยู่ภายใต้             
การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี (อ านวย ป่ินพิลา,  2554 : 62)   ส านักราชเลขาธิการมีภารกิจ
เกี่ยวกับการถวายงานและสนองงานด้านเลขานุการในพระองค์แด่พระมหากษัตริย์                      
และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์            
ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ และงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี ประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล 
รัฐสภา องคมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  ติดต่อและ
ประสานงานกับบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ                
และ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศ านุวงศ์  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง                 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (การแบ่งส่วนราชการส านักราชเลขาธิการ, 2553: 5) 

ปัจจุบัน (2557) ส านักราชเลขาธิการแบ่งส่วนงาน เป็น 12 กอง 1 ส านัก 1 ศูนย์  
1 สถาบัน และ 3 กลุ่ม ได้แก่  

1. กองกลาง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 1.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป  
 1.2  กลุ่มงานการคลัง  
 1.3  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่   
 1.4  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

2. กองการในพระองค์  แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 2.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป  
 2.2  กลุ่มงานเสด็จพระราชด าเนิน 
 2.3  กลุ่มงานส่วนพระองค์  
 2.4  กลุ่มงานพระราชกรณียกิจ 
 2.5  กลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห์  
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3. กองการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 3.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 3.2  กลุ่มงานพิธีการ  
 3.3  กลุ่มงานรับรอง  
 3.4  กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์  

4. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน 
ได้แก่ 

 4.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 4.2  กลุ่มงานส่วนพระองค์ 
 4.3  กลุ่มงานพระราชกุศลสาธารณะ (คนไข้) 
 4.4  กลุ่มงานพระราชกุศลสาธารณะ (การศึกษา) 
 4.5  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 4.6  กลุ่มงานพระราชกรณียกิจ 
 4.7  กลุ่มงานสิ่งของทูลเกล้าฯ และสิ่งของส่วนพระองค์ 

5. กองข่าว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 5.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 5.2  กลุ่มงานประมวลข่าว 
 5.3  กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 5.4  กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูล  

6. ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี  แบ่งเป็น  4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 6.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 6.2  กลุ่มงานเลขานุการคณะองคมนตรี 
 6.3  กลุ่มงานอ านวยการคณะองคมนตรี  
 6.4  กลุ่มงานการต่างประเทศและสารสนเทศ 

7. กองนิติการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 
7.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 7.2  กลุ่มงานกฎหมายและแต่งตั้ง 
 7.3  กลุ่มงานอภัยโทษและนิติกรรมสัญญา 
 7.4  กลุ่มงานฎีการ้องทุกข์ 
 7.5  กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและคุ้มครองสิทธิ 
 7.6  กลุ่มงานช่วยเหลือทางกฎหมายและพัฒนาสังคม 

8. กองโครงการสัมพันธ์  แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 
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8.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป  
 8.2 กลุ่มงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริภาคกลางและภาค

ตะวันออก  
 8.3 กลุ่มงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 8.4  กลุ่มงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริภาคเหนือ  

  8.5  กลุ่มงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริภาคใต้  
9.  กองศิลปาชีพ แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ 

9.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 9.2  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 9.3  กลุ่มงานติดตามศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภูมิภาค 
 9.4  กลุ่มงานตรวจรับและประเมินผลผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค 
 9.5  กลุ่มงานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 9.6  กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
 9.7  กลุ่มงานคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค 

10. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -    
ราชกุมารี  แบ่งเป็น 10  กลุ่มงาน ได้แก่ 

10.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 10.2  กลุ่มงานช่วยอ านวยการ 
 10.3  กลุ่มงานการเงินและการบัญชี 
 10.4  กลุ่มงานพระราชกรณียกิจ 
 10.5  กลุ่มงานพระราโชวาทและหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 10.6  กลุ่มงานหอสมุดส่วนพระองค์ 
 10.7  กลุ่มงานวังสระปทุม 
 10.8  กลุ่มงานฎีกา 
 10.9  กลุ่มงานสิ่งของและพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ 
 10.10 กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 

11. กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์             
อัครราชกุมารี แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 

11.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 11.2  กลุ่มงานพระกรณียกิจ 
 11.3  กลุ่มงานส่วนพระองค์ และขอพระราชทานพระกรุณา 
 11.4  กลุ่มงานพระกุศลสาธารณะและโครงการพิเศษ 
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 11.5 กลุ่มงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์       
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

12. กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา -             
ทินัดดามาตุ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 

12.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 12.2  กลุ่มงานส่วนพระองค์ 
 12.3  กลุ่มงานพระกุศลสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ 
 12.4  กลุ่มงานพระกรณียกิจ 

13. กองอ านวยการนักบริหาร  แบ่งเป็น 3  กลุ่มงาน ได้แก่ 
 13.1  กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร 
 13.2  กลุ่มงานอ านวยการที่ประทับ 
 13.3  กลุ่มงานราชบรรณาคม 

14. ศูนย์สารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ  แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 14.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 14.2  กลุ่มงานบรรณารักษศาสตร์และบริการสนเทศ 
 14.3  กลุ่มงานจดหมายเหต ุ
 14.4  กลุ่มงานแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
 14.5  กลุ่มงานศึกษาค้นคว้า 

15. สถาบันสิริกิติ์  แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 15.1  กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
 15.2  กลุ่มงานการเงินและบัญช ี
 15.3  กลุ่มงานเผยแพร่และวิเทศสัมพันธ ์
 15.4  กลุ่มงานพัฒนาฝีมือข้ันพื้นฐาน 
 15.5  กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปะข้ันสูง 
 15.6  กลุ่มงานพัสดุ การคลัง และทรัพย์สินมีค่า 
 15.7  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน 

16. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
18. กลุ่มตรวจใบน าความกราบบังคมทูล* (ส านักราชเลขาธิการ, 2556) 

                                         
*
 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกลุ่มเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
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ส านักราชเลขาธิการมีที่ท าการ แยกเป็น  7 แห่ง ดังนี้  
1.  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นที่ท าการของ  4 หน่วยงาน ได้แก่ กอง      

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองศิลปาชีพ  สถาบันสิริกิติ์  และกอง    
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีที่ท าการอยู่
ที่วังสระปทุมอีกแห่งหนึ่ง  

2.  พระบรมมหาราชวัง  เป็นที่ท าการของ  8 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง         
กองการในพระองค์ กองการต่างประเทศ กองข่าว กองนิติการ  กองโครงการสัมพันธ์  กองงาน
ในพระองค์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  และกอง
อ านวยการนักบริหาร (กองอ านวยการนักบริหารมีที่ท าการอยู่ 2 แห่งคือในพระบรมมหาราชวัง
และพระราชวังไกลกังวล) 

3.  อาคารท าเนียบองคมนตรี เป็นที่ท าการของส านักงานเลขาธิการ             
คณะองคมนตรี ตั้งอยู่ที่ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

4.  พระราช วังไกลกังวล เป็นที่ท าการของกองอ านวยการนักบริหาร  ตั้งอยู่ที่
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์            

5. วังสระปทุม  เป็นที่ท าการของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ       
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

6.  อาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นที่ท าการของกองงานในพระองค์ สมเด็จ   
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

7.  ศูนย์สารสนเทศ  ส านักราชเลขาธิการ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  

ในงานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะเอกสารที่เกิดจากภารกิจเฉพาะของกองกลางและกอง
การในพระองค์ และศึกษาสภาพการจัดการเอกสารเฉพาะเหล่านั้น ซึ่งทั้งสองกองมีที่ท าการอยู่
ภายในพระบรมมหาราชวัง และทั้งสองกองมีที่ท าการกองละ 2 แห่ง คือในอาคารศาลาลูกขุนใน 
ส านักราชเลขาธิการ และอาคารส านักพระราชวังทางปีกตะวันออก  

การด าเนินงานด้านเอกสารของ ส านักราชเลขาธิการ ในปัจจุบัน เป็นลักษณะที่    
แต่ละกองมีความเป็นอิสระในการบริหารงานสารบรรณภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 แต่ละกองมี
การพัฒนาแนวปฏิบัติงานเอกสารตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะของเอกสารและลักษณะ
การท างานของส่วนงาน  โดยขอบข่ายงานเอกสารราชการที่แต่ละกองปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ 
การรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมอินโฟมา 
(INFOMA) ซี่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการควบคุมการรับ และการส่งเอกสาร ทั้งเอกสารภายใน
และเอกสารที่ส่งออกภายนอกส านักราชเลขาธิการ และเป็นระบบงานที่ใช้ร่วมกันทั้งส านัก   
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และมีการควบคุมดูแลโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในสังกัดกองกลาง 
ด้านการจัดเก็บเอกสาร ส านักราชเลขาธิการมีการวางแนวทางในการจัดเก็บเอกสารของส านัก 
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ฝ่ายห้องสมุดเฉพาะ ส านักราชเลขาธิการ ได้จัดท าคู่มือการจัด เก็บ
เอกสาร ของ ส านักราชเลขาธิกา ร เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดเก็บเอกสารของส านัก              
ราชเลขาธิการ และมีศูนย์สารสนเทศฯ ซึ่งมีการจัดพื้นที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ    
และแบ่งพื้นที่เป็นห้องเก็บเอกสารของแต่ละกอง รวมถึงการให้ใช้งาน / การยืมเอกสาร
จดหมายเหตุ โดยเอกสารส่วนใหญ่ยังคงเป็นเอกสารกระดาษ  

การด าเนินงานของกองกลางและกองการในพระองค์แบ่งส่วนงานออกเป็น      
กลุ่มงานและงาน มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น มีผู้อ านวยการกอง ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ และราชเลขาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องจาก
ภารกิจที่แตกต่างกันท าให้แต่ละงานมีลักษณะการด าเนินงานภายในที่เป็นอิสระ มีการจัดการที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของภารกิจที่รับผิดชอบ  

การด าเนิน งานตามภารกิจของ แต่ละกองในสังกัด ส านักราชเลขาธิการดังกล่าว   
ท าให้มีเอกสารการด าเนินงานเกิดข้ึน อาทิ หนังสือที่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน            
และบุคคล ภายนอก ส่งเข้ามาเพื่อขอให้น าความข้ึนกราบบังคมทูล   การขอ พระราชทาน       
พระบรมราชานุญาต ขอพระบรมราชวินิจฉัย หรือ ขอพระมหากรุณา  เอกสารที่เป็นราชการ    
ในองค์พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ คือเอกสารที่เกิดข้ึนตามภารกิจของกองกลาง  ได้แก่ 
พระบรมราชโองการ สถาปนาสมณศักด์ิ ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
และสัญญาบัตร เป็นต้น และเอกสารที่เป็นราชการส่วนพระองค์ ได้แก่ เอกสารที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของกองการในพระองค์ เช่น พระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี      
พระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อสกุล หมายก าหนดการเสด็จฯ ไปในพระราชพิธี รัฐพิธี และ
งานพิธี พระราชกิจประจ าวัน พระราชกิจประจ าสัปดาห์ พระราชกิจประจ าเดือน พระราชกิจย่อ 
และประกาศนียบัตรก ากับเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นต้น  

โดยทั่วไปเอกสารการด าเนินงานขององค์กรมีความส าคัญทั้งต่อองค์กร ต่อบุคคล 
และต่อสังคม ในด้านความส าคัญต่อองค์กรนั้น เอกสารมีความส าคัญ ในฐานะของ การเป็น
พยานหลักฐานของการกระท า เอกสารเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการท างาน เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  เอกสาร เป็นทรัพยากร
และ/หรือทรัพย์สินขององค์กร เป็นสิ่งของที่น ามาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อแสดงความโปร่งใส 
หรือแสดงถึงพันธกิจความรับผิดชอบขององค์กร  น ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารและ
ด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ  หรือเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการท างานครั้งต่อไป นอกจากนี้เอกสารยัง
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร   การจัดการเอกสารเป็นการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดไว้  ซึ่งช่วยในการ เก็บเอกสารที่เป็นประวัติขององค์กรที่

   ส
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สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคตขององค์กร และ เป็นข้อมูล เพื่อใช้ อ้างอิงทาง
ประวัติศาสตร์  เมื่อเอกสารเหล่านั้น สะสมรวมกัน จะกลายเป็นความรู้ในเรื่อง  หรือสาขาวิชา
ต่างๆ หรือเป็นความทรงจ าขององค์กร และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคม  
เป็นแหล่งสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้ ที่ให้สาธารณชนมาศึกษาค้นคว้าวิจัย ความรู้ที่ได้จึงถือ
เป็นวัฒนธรรมของสังคม เป็นมรดกของสังคม ของประเทศชาติ และของโลก (สมสรวง พฤติกุล
, 2551: 1-3) 

เอกสารของส านักราชเลขาธิการเป็นทั้งเอกสารราชการแผ่นดิน  และเอกสาร     
ส่วนพระองค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์   เอกสารของส านักราชเลขาธิการ     
จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงเนื่องจาก เป็นทั้งหลักฐาน สื่อกลาง  และเครื่องมือในการบริหาร        
และด าเนินงานของส านักราชเลขาธิการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่ง ที่แสดงถึงความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ทั้งเอกสารยังเป็นข้อมูลเพื่อการท างานในปัจจุบัน วางแผนในอนาคต และเป็น
ประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังจะได้ศึกษาเรียนรู้  รวมทั้งจะเป็นเอกสารที่มี คุณค่าเช่นเดียวกันกับ    
เอกสารประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก           
เมื่อปี พ.ศ. 2552  

เนื่องจากเอกสาร การด าเนินงานของส านักราชเลขาธิการมีความส าคัญดังที่       
ได้กล่าวมาแล้ว จึงมี ความจ าเป็นต้อง มีการ บริหารจัดการเอกสาร เหล่านี้อย่างเป็นระบบ          
ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติราชการ และเหมาะกับ
ลักษณะเอกสารและสภาพแวดล้อมของส านักราชเลขาธิการ โดยต้องค านึงถึงความประหยัด 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเรียกใช้งานได้ รวดเร็ว ใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  และ สามารถเก็บรักษาเอกสาร ที่ส าคัญ ไว้ได้    
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

ตามหลักวิชาการ “การจัดการเอกสาร” คือ การควบคุมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารอย่างมีระบบ ตั้งแต่การจัดท าหรือการรับไว้ ตลอดจนกระบวนการการแจกจ่าย    
การด าเนินงาน การจัดเก็บและค้นคืนไปจนถึงการก าจัดเอกสาร  (Association of Records 
Managers and Administrators, 1989: 17) และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งก าหนดขอบข่ายงานสารบรรณว่า เป็นงานที่เริ่มตั้งแต่การจัดท า 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2526: 98) 

ส่วนราชการในสังกัดส านักราชเลขาธิการซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ส าคัญและน่าสนใจ ได้แก่ กองกลางและกองการในพระองค์ เนื่องจากกองกลาง เป็นช่องทาง
หลักในการรับและส่งเอกสาร ส่วนใหญ่ ของส านัก เอกสารส่วนใหญ่ ของส านักราชเลขาธิการ
เริ่มต้นที่กองกลางเป็น หน่วยงานแรก นอกจากนี้ กองกลางยังมีภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
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ราชการในองค์พระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งนับเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างย่ิง 
เอกสารที่เกิดข้ึนจากภารกิจเหล่านี้ได้แก่ เอกสารพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่ต้องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เอกสารสถาปนาสมณศักด์ิพระสงฆ์  เอกสาร
ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร จึงเป็นเอกสารหลักฐานทาง
กฎหมายที่ใช้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีความส าคัญต่อการปกครอง
บ้านเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  

กองการในพระองค์เป็นส่วนงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานและ
เอกสารราชการที่เกิด ข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจ เฉพาะ ของกองการในพระองค์นั้น      
มีลักษณะเฉพาะ  เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นเอกสารที่แสดง ให้เห็น ถึงพระราชกรณียกิจ           
และพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีความแตกต่างจากเอกสาร              
การบริหารงานทั่วไปของส านักราชเลขาธิการ และมีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ เอกสาร
เหล่านั้น ได้แก่  เอกสารพระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี เอกสาร                
พระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อสกุล และเอกสารหมายก าหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี  

ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกิดจากภารกิจและสภาพการจัดการ
เอกสารที่เกิดจากภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและน่าสนใจของกองกลางและกองการในพระองค์    
โดยศึกษาการจัดการเอกสารที่เกิดจากภารกิจเฉพาะของทั้งสองกอง ทั้งแง่การบริหารงาน    
และการปฏิบัติงานเอกสารตั้งแต่การรับ การจัดท า วิธีการรับ-ส่ง การควบคุม การดูแลรักษา      
การจัดเก็บ จนถึงการก าจัดเอกสาร   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร การ ด าเนินงาน ที่เกิดข้ึนตามภารกิจเฉพาะ       
ของกองกลางและกองการในพระองค์ สังกัดส านักราชเลขาธิการ 

2.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเอกสารราชการ ที่เกิดจากภารกิจเฉพาะ ของ
กองกลาง และกองการในพระองค์ สังกัดส านักราชเลขาธิการ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการจัดการเอกสารราชการของกองกลางและกองการ   
ในพระองค์ สังกัดส านักราชเลขาธิการ ในเชิงการบริหารและกระบวนการ ด าเนินงาน          
ด้านเอกสารประเภทกระดาษที่เปิดเผยได้  6 กลุ่ม คือ  

1.1 เอกสารพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล  
1.2 เอกสารสถาปนาสมณศักด์ิพระสงฆ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

9 

1.3 เอกสารประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร 
1.4 เอกสารพระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี 
1.5 เอกสารพระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อสกุล 
1.6 เอกสารหมายก าหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี 

2. ในงานวิจัยนี้แสดงกระบวนการด าเนินงานด้านเอกสารที่เกิดข้ึนตามภารกิจ
เฉพาะของกองกลางและกองการในพระองค์ ซึ่งเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระปรมาภิไธย 
และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ โดยแสดงกระบวนการด าเนินงานในกรณี
ที่ผู้ขอฯ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

3. ข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
ขั้นตอนของการวิจัย 

1.  ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสาร 
2.  ก าหนดประชากร แหล่งข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.  ออกแบบเครื่องมือ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลภารกิจและเอกสาร และประเด็น

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์   
4.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
6.  เรียบเรียงและเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
กระบวนการจัดการเอกสาร หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับ/การจัดท าเอกสาร   

การควบคุมดูแลรักษา การจัดเก็บ และการก าจัดเอกสาร (การก าหนดอายุ การโอนย้าย และ
การท าลาย)  

การจัดการเอกสารราชการ  หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
งานเอกสาร และกระบวนการด าเนินงานการจัดการเอกสาร 

การบริหารจัดการงานเอกสาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการบริหาร ด้านการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางปฏิบัติงานและความรับผิดชอบด้านการ
จัดการงบประมาณและทรัพยากร ด้านบุคลากรและการพัฒนา ด้านการบริหารความเสี่ยง   
และการจัดการเอกสารที่ส าคัญที่สุด (Vital Records)  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
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เอกสารราชการของกองกลาง  หมายถึง เอกสารราชการที่กองกลางรับผิดชอบ   
ในการด าเนินการและควบคุมดูแลรักษา ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชโองการ      
การสถาปนาสมณศักด์ิ และประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร   

เอกสารราชการของกองการในพระองค์  หมายถึง เอกสารราชการที่กองการ      
ในพระองค์รับผิดชอบในการด าเนินการและควบคุมดูแลรักษา ได้แก่  เอกสารเกี่ยวกับการขอ
พระราชทานชื่อบุตรและบุตรี การขอพระราชทานชื่อสกุล และหมายก าหนดการพระราชพิธีและ
รัฐพิธ ี
 
ค ำย่อที่ใช้ในกำรวิจัย 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ฯ หมายถึง กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มงานเสด็จฯ หมายถึง กลุ่มงานเสด็จพระราชด าเนิน 
กลุ่มงานอ านวยการฯ หมายถึง กลุ่มงานอ านวยการและบริหารทั่วไป 
งานแต่งตั้งฯ หมายถึง งานแต่งตั้งและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
งานสถาปนาฯ หมายถึง งานสถาปนาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ใบน าฯ หมายถึง ใบน าความกราบบังคมทูล 
ผอ.  หมายถึง ผู้อ านวยการ 
ผู้ขอฯ หมายถึง ผู้ขอพระมหากรุณา 
พระราชหัตถเลขาฯ หมายถึง พระราชหัตถเลขาพระราชทานชื่อบุตร-บุตรี 
ศูนย์สารสนเทศฯ หมายถึง ศูนย์สารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ 
ส านักฯ หมายถึง ส านักราชเลขาธิการ 
ส านักเลขา ค.ร.ม. หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักอาลักษณ์ฯ หมายถึง ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
1.  ได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเอกสารราชการ ตามภารกิจเฉพาะ ของกองกลาง 

และกองการในพระองค์ สังกัดส านักราชเลขาธิการ  
2.  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเอกสารราชการ ตามภารกิจเฉพาะ ของกองกลาง 

และกองการในพระองค์ สังกัด ส านักราชเลขาธิการ ในแง่การบริหารงานและกระบวนการ
ด าเนินงาน  อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์    
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบการจัดการเอกสารราชการ ของส านักราชเลขาธิการ ให้ดี
ย่ิงข้ึน 
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บทที  

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

  

ความรูใ้นดา้นการบรหิารจดัการเอกสารทสีําคญัและเกยีวขอ้งกบังานวจิยันีได้แก่ 

ความรูด้า้นการจดัการเอกสารและการวเิคราะหภ์ารกจิองคก์ร ขอ้มลูเกยีวกบักองกลางและกอง

การในพระองค์ ในสงักดัสํานักราชเลขาธิการและเอกสารการดําเนินงานทีสําคัญ รวมทัง

งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง ซงึไดนํ้าเสนอตามลาํดบัดงันี 

. การจดัการเอกสารและการวเิคราะหภ์ารกจิองคก์ร  

. กองกลางและกองการในพระองค ์สาํนกัราชเลขาธกิาร  

. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง   

การจดัการเอกสารและการวิเคราะหภ์ารกิจองคก์ร 

การจดัการเอกสาร 

ทุกองค์กรทังภาครัฐและเอกชนมีภารกิจหนึงทีสําคญัคือการจัดการเอกสาร 

(Records Management) เพือให้องค์กรสามารถดําเนินกจิกรรมตามบทบาทหน้าทีของตน    

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถจดัการเอกสารอนัเป็นหลกัฐานของการดําเนินงานของตน 

เพอืปกป้ องสทิธปิระโยชน์ขององคก์ร และบุคลากร ทาํใหเ้กดิความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

การจัดการเอกสาร คือ การดําเนินงานด้านเอกสารอย่างเป็นระบบตังแต่         

การจดัทํา การเก็บรกัษาเอกสาร สามารถค้นคืนได้เมือต้องการใช้งาน  รวมทงัการกําจดั      

โดยคาํนึงถงึประสทิธผิลและค่าใชจ้่าย (Kennedy, Schauder, and Rosenthal, 1991: 1-1)  

เอกสารทีเกิดขึนตามภารกิจขององค์กรต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ         

การจดัการเอกสารเป็นกระบวนการควบคุมเอกสารตงัแต่การได้รบั หรอืจดัทําเอกสารขนึเพอื

ดาํเนินงานตามหน้าทขีององคก์รไปจนถงึการกาํจดัเอกสารเมอืไม่ตอ้งการใช้งานแล้ว กจิกรรม

พนืฐานของการจดัการเอกสารตามหลกัวงจรชีวติเอกสารจงึประกอบด้วย การจดัทํา การใช ้

การดูแลรกัษาและการกําจดัเอกสาร สําหรบัปจัจุบนักิจกรรมพืนฐานหนึงทีสําคญัของการ

จดัการเอกสารทีแต่ละองค์กรต้องตระหนักถึง คือการออกแบบระบบการจัดการเอกสาร      

ขององคก์ร (Kenedy and Shauder, 2000: 9-10) 

หลกัการทีนิยมใช้ในการปฏิบตัิงานการจดัการเอกสาร คือ หลกัการวงจรชีวติ

เอกสาร (Records Life Cycle Model) ซงึเป็นหลกัการทีพิจารณาการควบคุมเอกสาร        

โดยแบ่งเป็น  ระยะเวลา เรมิตน้จากการจดัทาํ  การรบัเอกสาร การแจกจ่าย การใช้ การดูแล
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รกัษา จนถึงการกําจดั (Penn and others, 1989: 9) วงจรชวีติของเอกสารตงัแต่การผลติ   

(การเกดิ) การเกบ็รกัษาและใชง้าน (การดาํเนินชวีติ) และการกาํจดั (การตาย) เหล่านีคอืภาพ

ทแีสดงให้เห็นถึงการใช้งานเอกสารโดยทวัๆ ไป เมือเอกสารถูกผลติขนึ จะถูกใช้เพอืเป็น

หลกัฐาน หรอืการอ้างองิ เมอืเวลาผ่านไป เอกสารจะถูกอ้างองิน้อยลงเรอืยๆ จนกระทงัไม่มี

การอ้างถึงอีกต่อไป เมือถึงเวลานันการตัดสินใจว่าจะทําลายเอกสารนัน  หรือจัดเก็บ           

เป็นเอกสารจดหมายเหตุจงึขนึอยู่กบัว่าเอกสารนันมคุีณค่าในเชงิจดหมายเหตุหรอืไม่ (The 

University of British Columbia, University Archives, 2007: 4-5)  ซงึสอดคลอ้งกบัการนิยาม

ความหมายของ “งานสารบรรณ” ตามข้อ 6 ในระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงาน         

สารบรรณ พ.ศ.  ทีนิยามว่า “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานทีเกียวกับ                

การบรหิารงานเอกสารเรมิตงัแต่การจดัทาํ การรบั-ส่ง การเกบ็รกัษา การยมืจนถงึการทาํลาย  

ในกระแสโลกาภวิตัน์ทมีกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารสอืสาร

อย่างกว้างขวาง ทําให้เกิดเอกสารทังรูปกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิท ัล 

นกัวชิาการกลุ่มหนึงจงึเสนอหลกัการการจดัการเอกสารอย่างต่อเนือง (Records Continuum 

Model) โดยการบูรณาการงานเอกสาร ตงัแต่การออกแบบระบบงานเอกสาร  การจดัทํา

เอกสาร การใช้งาน การดูแลรกัษา จนกระทงัเป็นเอกสารจดหมายเหตุ  ดงันันผู้รบัผิดชอบ   

งานสารบรรณและนักจดหมายเหตุต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตังแต่ เริมต้นคือ            

การออกแบบระบบ (Kennedy and Schauder, 2000: 4) นอกจากนีตงัแต่ ค.ศ.  องค์กร

มาตรฐานสากลระหว่างประเทศ (ISO) ได้กําหนด มาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489  

ซงึแบ่งเนือหาเป็น  ส่วน คือ ส่วนที 1 มชีือเรยีกว่า “ISO 15489 -1 Information and 

Documentation – Records Management-- Part 1 : General” และส่วนท ี2 เรยีกว่า “ISO 

15489 -2 Information and Documentation – Records Management-- Part 2 : Guidelines”  

มาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489 นี  เป็นแนวทางใหอ้งคก์รทงัภาครฐัและเอกชนนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานการจดัการเอกสารทงัเอกสารกระดาษและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

ในเชงิปฏบิตังิาน กระบวนการจดัการเอกสารประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัดงันี 

.  การจดัทําเอกสาร (Creation) เป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการเกิดขนึของ

เอกสารดว้ยการบนัทกึขอ้มลูลงบนวตัถุหรอืสอืดว้ยวธิกีารและ/หรอืเทคโนโลยทีมีอียู ่การจดัทํา

เอกสารมีกิจกรรมทีสําคัญคือแบบเอกสาร ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงาน       

สารบรรณได้จําแนกแบบของเอกสาร ไว้เป็น 6 ชนิด และการจัดทําเอกสารแต่ละชนิด         

ตอ้งเหมาะสมตามแบบทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบ โดยเฉพาะหนงัสอืภายนอก รายงานการประชุม 

ระเบียบ คําส ัง ฯลฯ และการจดัทําเอกสารย่อมเกียวข้องกบัผู้จ ัดทําว่าคือใคร เครืองมือ       

และอุปกรณ์ทใีชม้อีะไร และมวีธิกีารหรอืขนัตอนในการจดัทําอย่างไร การจดัทําเอกสารแต่ละ

เรอืงตอ้งจดัทาํจาํนวนเท่าใด ในบางกรณีการจดัการเอกสารไม่ได้เรมิจากการจดัทํา แต่จะเรมิ

จากการรบัเอกสารเขา้มาเพอืดําเนินงานและทํากจิกรรมตามหน้าท ีและเพอืใช้ในการอ้างองิ 
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(สมสรวง พฤติกุล, : ) การรบั หรือการผลิตเอกสาร อาจมีการจดัทําขึนภายใน

หน่วยงานด้วยวิธีการทีหลากหลาย เช่น เอกสารทีสร้างจากการพิมพ์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (Word Processing) การพิมพ์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์       

การผลิตเอกสารเพือแสดงผลทางสถิติด้วยตัวเลข (Spreadsheet) การบันทึกรายงาน         

การประชุม รวมทงัการรบัเอกสารเหล่านีด้วยช่องทางต่างๆ การสร้าง หรอืการรบัเอกสาร

เหล่านีเป็นการเรมิต้นของชวีติเอกสาร (The Ohio State University, university libraries, 

2014)  

. การแจกจ่ายเอกสาร (Distribution)  เป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกบัช่องทาง      

การแจกจ่ายเอกสาร เช่น การเดนิหนังสอืภายในสํานักงาน แจกจ่ายด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ระบบไปรษณีย ์หรอืระบบจดัส่งโดยยานพาหนะ เครอืงมอืและอุปกรณ์ทใีช ้วธิกีารหรอืขนัตอน

การปฏบิตั ิการแจกจ่ายในกรณีทเีอกสารมาจากหน่วยงานภายนอกและจากหน่วยงานภายใน   

.  การใชเ้อกสาร (Use) เป็นกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอเอกสารทจีดัทํา

ขนึหรือได้รบัเข้ามา เช่น การทําทะเบียน การเสนอเพือการสงัการ และผู้รบัผดิชอบนําไป

ปฏิบตัจินงานสําเร็จหรือกจิกรรมนันสนิสุด รวมถึงเครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ วธิีการหรือ

ขนัตอนการปฏบิตั ิ

.  การดูแลรกัษาเอกสาร (Maintenance) เป็นกจิกรรมในการปฏบิตัต่ิอเอกสาร   

ทีได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือกิจกรรมนันสินสุดแล้ว การปฏิบัติกิจกรรมในขันนี            

จงึเกยีวขอ้งกบัการจดัเกบ็เอกสาร ตงัแต่ การคดัแยกหรอืจดัหมวดหมู่ การเกบ็เอกสารเขา้แฟ้ ม 

การจดัเรียงเอกสารในชนัหรือตู้เก็บ การจัดพืนทีเก็บเอกสาร การรักษาความปลอดภัย         

แก่เอกสาร และการระมดัระวงัมใิหเ้อกสารชาํรุดเสยีหายหรอืสญูหายดว้ยวธิกีารต่าง ๆ  

.  การกําจดัเอกสาร (Disposition) เป็นกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการกําหนดอาย ุ         

การเกบ็เอกสาร การปฏบิตัต่ิอเอกสารทใีชใ้นการปฏบิตังิานเสรจ็เรยีบร้อยแล้วและไม่มคุีณค่า

สมควรทําลาย และการปฏิบัติต่อเอกสารทีปฏิบัติเสร็จแล้วแต่ย ังมีคุณค่าต่อหน่วยงาน         

และมคุีณค่าต่อการศกึษาค้นควา้วจิยัควรเกบ็ไวท้หีอจดหมายเหตุ (Ricks and others, 1992: 

15-16) 

ในทุกกิจกรรมจะเน้นการควบคุมเอกสาร เช่น การทําทะเบียน การจัดกลุ่ม     

หรอืหมวดหมู่เอกสาร การกําหนดสทิธกิารเขา้ถึงและการใช้งาน การคํานึงถึงความปลอดภยั

ของเอกสารด้วยการบริหารความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีําคญัทีสุด และการกําหนด

สถานะในการกาํจดัเอกสาร  เป็นตน้ 

ในมาตรฐานการจดัการเอกสาร “ISO 15489 - 2 Information and 

Documentation – Records Management-- Part 2 : Guidelines” ได้มกีารแนะนําให้มกีาร

กําหนดนโยบายและความรบัผดิชอบ ไวใ้นขอ้  (ISO15489-2: 2001(E): 1-2) ซงึเป็นส่วนที

นํามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานการจดัการเอกสารของงานวจิยันี โดยสามารถจําแนกเป็น
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กิจกรรมทีสําคัญ คือ การกําหนดนโยบาย แผน และแนวทางการปฏิบัติงานเอกสาร           

การกําหนดความรบัผดิชอบ การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากร บุคลากรและการพฒันา 

การจดัการความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีําคญัทสีุด โดยแต่ละกจิกรรมมปีระเดน็สําคญั 

ดงันี 

. การกาํหนดนโยบาย แผน รวมทงัระเบยีบขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ มาตรฐาน และ

วธิปีฏบิตักิารจดัการเอกสาร องคก์รควรกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการเอกสารเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและนําไปปฏบิตัจิรงิในทุกระดบัและทุกส่วนงานในองค์กร ขอ้ความทเีขยีนเป็นนโยบาย

ต้องแสดงเจตจํานงทีองค์กรตังใจจะทํา รวมถึงหัวข้อเรืองของโครงการและแนวทาง            

การดําเนินงานทีจะทําให้เจตจํานงประสบผลสําเร็จ นโยบายต้องได้รบัการประกาศชีแจง        

ใหท้ราบและระบุหน้าทคีวามรบัผดิชอบของผู้บรหิารในการกํากบัดูแลให้ส่วนงานดําเนินงาน

ตามนโยบายและโครงการการจัดการเอกสาร และนโยบายขององค์กรจะต้องได้ร ับ             

การสนับสนุนเป็นแนวทางการดําเนินงาน แนวทางการปฏบิตังิาน ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

รวมทงัตารางการกาํหนดอายเุอกสาร อนัเป็นองคป์ระกอบของระบบการจดัการเอกสาร 

. การกาํหนดความรบัผดิชอบ  องคก์รควรกาํหนดอาํนาจหน้าทคีวามรบัผดิชอบ

เกยีวกบัการจดัการเอกสารของบุคลากรทุกระดบั ตงัแต่ บทบาทการจดัการในระดบัผูนํ้าองคก์ร 

ซงึจะเป็นปจัจยัสาํคญัในการผลกัดันใหร้ะบบการจดัการเอกสารขององค์กรประสบความสําเรจ็

จากการสนบัสนุนดา้นแหล่งทรพัยากรแก่ส่วนงานในระดบัย่อยลงไป เช่น ในระดบันักจดัการ

เอกสาร มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบหลกัในดา้นการกาํหนดนโยบาย วธิกีารปฏบิตั ิและมาตรฐาน

ขององคก์ร รวมทงัใหแ้นวทางการดําเนินงานแก่ทงัองค์กร บุคลากรในระดบัหวัหน้าส่วนงาน  

มีหน้าทีสนับสนุน ควบคุมดูแลให้บุคลากรในส่วนงานดําเนินงานจดัการเอกสารของตน         

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วธิกีารและมาตรฐานทกีาํหนดไว ้และประสานงานกบันกัจดัการเอกสาร 

บุคลากรในระดบัส่วนงานทเีกยีวขอ้งกบัระบบการจดัการเอกสารโดยเฉพาะ คอืบุคลากรทดีูแล

ด้านการรกัษาความปลอดภยั ผู้ออกแบบและบริหารระบบการจดัการเอกสาร รวมทงัผู้ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและประสานงาน และบุคลากรในระดบัผูป้ฏบิตังิานเอกสารทตีอ้งสรา้ง รบั 

และเก็บรกัษาเอกสารเป็นงานประจําต้องปฏบิตัิตามแนวทางทกีําหนดเพือจดัการเอกสาร      

ให้ตรงตามนโยบายและได้มาตรฐาน ซึงรวมถึงการกําหนดอํานาจในการทําลายเอกสาร      

ดว้ยวธิกีารทกีําหนดให้เท่านัน ทงันีต้องครอบคลุมถึงผู้รบัว่าจ้างงานจากภายนอกหน่วยงาน    

ทตีอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานและนโยบายของหน่วยงานทกีาํหนดไวด้ว้ย  

. การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากร คอื กจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์และครุภณัฑ์ทใีช้ในการจดัการเอกสาร ส่วนงานทีรบัผดิชอบในด้านการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์และครุภณัฑค์วรมกีารจดัหาวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท์เีหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน 

ไดม้าตรฐานและเพยีงพอต่อการใชง้านของทุกส่วนงาน เพอืให้สามารถแจกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์

และครุภณัฑ์ให้ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างเพยีงพอ ประเภทของวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ทใีช้     
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ในการจดัการเอกสาร ได้แก่ วสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ทใีช้ในการจดัทําเอกสาร การแจกจ่าย

เอกสาร การจดัเกบ็และคน้คนืเอกสาร การกาํจดัเอกสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทใีช้ในการ

จดัการเอกสารซงึครอบคลุมการดําเนินงานตงัแต่ การจดัทํา การรบั-ส่ง การจดัเกบ็ และการ

สบืคน้เอกสาร 

. บุคลากรและการพัฒนา คือ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการกําหนดหน้าท ี       

ความรบัผิดชอบของบุคลากรผู้ปฏบิตัิงานและการจดัฝึกอบรมเพือพฒันาบุคลากรเหล่านัน     

ซงึบุคลากรผูร้บัผดิชอบดา้นงานเอกสารตอ้งเป็นผู้ทมีคีวามรู้ ความสามารถในการจดัการงาน

เอกสาร รวมทงัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพนืฐานทจีําเป็นในการปฏบิตังิาน และมจีํานวน

เพยีงพอต่อภาระงานทรีบัผดิชอบ นอกจากนี หน่วยงานต้องมกีารจดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากร

อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ ซงึการฝึกอบรมตอ้งคาํนึงถงึรปูแบบของการฝึกอบรม และเนือหา

การฝึกอบรมทสีามารถนําไปปฏบิตัหิรอืใช้งานได้จรงิ การฝึกอบรมตามมาตรฐานการจดัการ

เอกสาร ISO 15489 ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าทตีามภาระงานทรีบัผดิชอบอย่างเหมาะสม

และเพยีงพอ การพิจารณาบุคลากรทีต้องฝึกอบรม การฝึกอบรมสําหรบันักจดัการเอกสาร

รูปแบบการฝึกอบรมทีเหมาะสม การประเมินผลและการปรบัปรุงเนือหาการฝึกอบรมให้

ทนัสมยั (ISO15489-2: 2001(E): 23-24) 

. การบรหิารความเสียงและการจดัการเอกสารทีสําคญัทสีุด (Vital Records) 

แผนการบรหิารจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุดเป็นสงิจําเป็นในการบรหิารจดัการเอกสาร ซงึเป็น

การบูรณาการด้านการจดัการทรพัยากรสารสนเทศและการเตรียมพร้อมรบัมอืสถานการณ์

ฉุกเฉิน การจําแนกว่าเอกสารใดคอืเอกสารทสีําคญัทสีุดขององค์กร และการป้ องกนัเอกสาร

เหล่านนัจากความเสยีหายจะช่วยใหป้ระหยดัเวลาและทรพัยากรทตี้องใช้ในการฟืนฟูหลงัจาก

ผ่านพน้สถานการณ์ฉุกเฉินไปได้ และช่วยให้ผู้ปฏบิตัหิน้าททีราบว่าเอกสารหรอืขอ้มูลใดทมีี

ความสาํคญัและจาํเป็นตอ้งฟืนฟู จงึไม่เสยีเวลาไปกบัการคน้หาขอ้มลูหรอืการซ่อมแซมเอกสาร

ทไีม่มคีวามสาํคญั ในทนีี เอกสารสาํคญัทสีุด คอืเอกสารทสีาํคญัต่อการดําเนินงานตามภารกจิ

หลกัขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยงิเอกสารทจีาํเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานในสภาวะฉุกเฉิน 

หรอืเกดิภยัพบิตั ิสภาวะฉุกเฉินดงักล่าว เช่น เพลงิไหม้  นําท่วม และการถูกโจรกรรมขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ในการวางแผนการจดัการเอกสารสาํคญัทสีุด ตอ้งคาํนึงถงึประเภทของ

เอกสารเพือวางแผนการจัดเก็บอย่างเหมาะสมตามประเภทของข้อมูล เช่น เอกสาร

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารกระดาษ ไมโครฟิช ไมโครฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี ข้อมูลรายการ

เอกสารทสีาํคญัทสีุดขององคก์รตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั ตรงกบัความเป็นจรงิอยูเ่สมอ 

(Kearton and Graham, 2014: 10) 

United States Environmental Protection Agency (2014) ได้ให้แนวทางในการ

ปกป้ องเอกสารทสีาํคญัทสีุดไว ้  ขนัตอนคอื  
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. กาํหนดใหช้ดัเจนวา่เอกสารใดคอืเอกสารทสีาํคญัทสีุดขององคก์ร 

. จดัเตรยีมรายการ/บญัชเีอกสารสาํคญัทสีุด 

. กาํหนดวธิกีารปกป้ องเอกสารทสีาํคญัทสีุด 

. กาํหนดสถานทนีอกสาํนกังานเพอืจดัเกบ็สาํเนาเอกสารทสีาํคญัทสีุด 

. ดาํเนินการป้ องกนัรกัษาเอกสารทสีาํคญัทสีุดเหล่านนั 

นอกจากนี  การบริหารงานการจัดการเอกสารควรครอบคลุมกิจกรรม            

การตรวจสอบหรือการประเมินด้วย โดยมีทังการตรวจสอบหรือการประเมินจากภายใน       

และภายนอก และนําผลทีได้จากการตรวจสอบหรือประเมินมาพิจารณาปรบัปรุงแก้ไข

ระบบงานเอกสาร 

การวิเคราะหภ์ารกิจองคก์ร 

หลกัการวเิคราะหภ์ารกจิ หรอืการวเิคราะห์ระบบธุรกจิ (Functional or Business 

System Analysis) เป็นหลกัการทนํีามาใชใ้นการวเิคราะห์องค์กรเพอืให้เขา้ใจถึงภารกจิ หรอื

ธุรกจิขององค์กรนันๆ การวจิยันีได้ประยุกต์ใช้หลกัการวเิคราะห์ภารกิจ หรือการวเิคราะห์

ระบบธุรกจิ เพอืนํามาวเิคราะหเ์อกสารทเีกดิขนึจากการดาํเนินงานตามภารกจิหลกัขององค์กร 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเอกสารขององคก์รต่อไป 

ใน Varsity Letter : Documenting Modern Colleges and Universities ( ) 

Helen W. Samuels ใช้การวเิคราะห์ภารกจิองค์กร (Functional Analysis) เพอืให้เขา้ใจ

ลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์รยคุใหม่ซงึประกอบไปด้วยกจิกรรมในระดบัต่างๆ ทอีงค์กร   

ทีเป็นเจ้าของเอกสารต้องปฏิบตัิตามภารกิจ และเพือให้เข้าใจโครงสร้างและภาระหน้าท ี     

ขององค์กรทีเป็นเจ้าของเอกสาร ซึงเป็นหลักการวิเคราะห์เอกสารทีนักจดหมายเหตุ          

และนกัจดัการเอกสารใชเ้พอืประโยชน์ในการจดัการเอกสารให้เหมาะสม สอดคล้องกบัองค์กร

เจา้ของเอกสาร (Samuels, 1991-1992: 129-131)  

การวเิคราะห์ภารกิจขององค์กรเป็นการวเิคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ

ปฏบิตังิานของแต่ละกลุ่มงาน/ส่วนงานขององคก์ร เพอืใหเ้ขา้ใจภารกจิของแต่ละกลุ่มงาน/ส่วน

งานขององคก์รนนั เขา้ใจวธิกีารดาํเนินงานตามภารกจิ และเขา้ใจความสมัพนัธ์ของกลุ่มงาน/

ส่วนงานภายในและภายนอกองค์กร รวมทงัทําให้ทราบว่ามีเอกสารอะไรทีเกดิขนึจากการ

ปฏบิตัภิารกจิและกจิกรรมนนัๆ ทาํใหเ้ขา้ใจถงึทมีาของขอ้มูลและกําเนิดของเอกสาร ลกัษณะ

เอกสารและเสน้ทางเดนิของเอกสาร การวเิคราะหภ์ารกจิขององคก์รทาํใหเ้ขา้ใจความเชอืมโยง

และความสมัพนัธร์ะหว่างภารกจิ/งาน หน่วยงาน และเอกสาร/ขอ้มูล (International Records 

Management Trust, 1999: 33, 66-73) ดงัทแีสดงไวใ้นภาพท ี  
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ภาพท ี  ความสมัพนัธร์ะหวา่งภารกจิองคก์ร หน่วยงาน และเอกสาร 

 

 ผลทีได้จากวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรในทางวิชาการจัดการเอกสาร             

และจดหมายเหตุ คอื ทาํใหรู้จ้กัเอกสารหลกัขององค์กร อนัจะได้นํามาจดัทําแผนการประเมนิ

คุณค่าและคดัเลอืกเอกสารทจีะนํามาดแูลรกัษา ลดการจดัทาํเอกสารซาํซอ้นกนั สนับสนุนให้มี

การจดัทาํและเกบ็เอกสารทดีแีละมคุีณภาพ รวมทงันํามาใช้ในการสร้างระบบการจดัหมวดหมู่

เอกสารขององคก์รดว้ย 

 

กองกลางและกองการในพระองค ์ในสงักดัสาํนักราชเลขาธิการ 

 

สํานักราชเลขาธกิาร (สํานักราชเลขาธกิาร, ) เป็น หน่วยงานราชการทีมี

หน้าทเีกยีวกบัการเลขานุการในพระองค์พระมหากษตัรยิ ์ตงัขนึอย่างเป็นทางการในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มชีอืเรยีกในสมยัแรกตงัวา่ ออฟฟิศไปรเวตสเิกรตารี

หลวง หรอืกรมราชเลขานุการ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลท ี  

นนัยงัไม่ปรากฏการแบ่งส่วนราชการของกรมราชเลขานุการทชีดัเจน 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ร ัชกาลที  ในช่วงระหว่าง           

พ.ศ. -  ได้มีการร่างหัวข้อระเบียบการกรมราชเลขานุการ มีใจความสําคญัคือ       

ให้กรมราชเลขานุการเป็นกรมอสิระ ขนึตรงต่อพระเจ้าแผ่นดนิ มรีาชเลขานุการเป็นหวัหน้า 

แบ่งแยกหน้าทีเป็น  กอง ได้แก่  กองบัญชาการ กองราชเลขานุการต่างประเทศ             

กองราชเลขานุการในพระองค ์และกองกลาง แต่ละกองมหีวัหน้ากองขนึตรงต่อราชเลขานุการ 

วนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ไดม้พีระบรมราชโองการให้เปลยีนนามตําแหน่งราชเลขานุการ

เป็นราชเลขาธกิาร และในวนัท ี  ธนัวาคม ในปีเดยีวกนั ไดม้พีระบรมราชโองการให้ประกาศ

เปลยีนนามกรมราชเลขานุการเป็นกรมราชเลขาธกิาร (เสถยีร วชิยัลกัษณ์และคณะ, ผูร้วบรวม, 

จดัทาํ 

ถูกใชง้าน 

 

ปฏบิตั ิ
ทาํให้

เกดิ 

ภารกจิองคก์ร/ 

กระบวนงาน 

หน่วยงาน/ 

บุคลากร 

เอกสาร/ขอ้มลู 
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: ) และยงัคงมีหน้าทีหลกัส่วนใหญ่ลกัษณะเดียวกบัในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ       

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว หากแต่จะมีทีแตกต่างไปจากเดิมบ้างคือ  ราชเลขานุการ /          

ราชเลขาธกิารไม่ตอ้งเป็นผูเ้ขา้เฝ้ าฯ เพอืทลูเกลา้ฯ ถวายหนงัสอืเอง เพยีงแต่ส่งหนังสอืเขา้ไป

ทลูเกลา้ฯ ถวายเท่านนั ถ้ามเีรอืงพเิศษ จงึทรงเรยีกเจา้หน้าทใีนกรมราชเลขานุการ / กรมราช

เลขาธกิารเขา้ไปเพอืทรงสอบถาม  

นอกจากนียงัมตีําแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ซึงปรากฏหลกัฐานในบนัทึก

คําสงัของกรมราชเลขานุการในพระองค์เมอื พ.ศ.  สรุปได้ว่าตําแหน่งราชเลขานุการ     

ในพระองคป์ฏบิตัหิน้าทเีกยีวกบัการในองคพ์ระมหากษตัรยิแ์ละคล้ายคลงึ เกยีวพนัใกล้ชดิกบั             

ตําแหน่งราชเลขาธกิาร โดยทําหน้าทีร่างหนังสอืโต้ตอบ และย่อบนัทกึต่างๆ ทเีป็นราชการ   

ในหน้าทแีละการส่วนพระองคต์ามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ทําหน้าทรีกัษาพระบรม-         

ฉายาลกัษณ์และเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ ดาํเนินการเรอืงนามสกุลพระราชทาน การรบัส่งหนงัสอื

รวมทังสิงตีพิมพ์ต่างๆ การทําสําเนาและเก็บรักษาสําเนาพระราชหัตถเลขา การขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตทําการสมรส การเข้าสมาคม การย้ายเคหสถาน              

และการคา้ขาย 

จากหลกัฐานบญัชตีาํแหน่งหน้าทขีองขา้ราชการในกรมราชเลขานุการในพระองค ์

พบวา่มกีารแบ่งหน้าทรีาชการออกเป็นแผนกต่างๆ ดงันี แผนกร่างแต่งและรบัส่ง แผนกเกบ็

หนงัสอืทวัไป แผนกเกบ็หนงัสอืต่างประเทศ แผนกเกบ็พระสมุดหลวง แผนกปกครองและการ

เบกิจ่าย แผนกนามสกุล และแผนกเครอืงทรงพระอกัษร ต่อมาใน พ.ศ.  ได้มปีระกาศ   

กรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก ให้ยกกรมราชเลขานุการในพระองค์ไปรวมกับกรม            

ราชเลขาธกิาร และช่วงเวลาต่อจากนีอนุมานได้ว่ากรมราชเลขานุการในพระองค์น่าจะเปลยีน

ฐานะเป็นแผนกราชเลขานุการในพระองคแ์ลว้ 

ช่วงสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ก่อนการเปลยีนแปลงการปกครอง 

พ.ศ.  กรมราชเลขาธกิารไดแ้บ่งหน้าทกีารปฏบิตัริาชการออกเป็นกรมกอง ดงัต่อไปนี 

1. กรมบญัชาการ  แบ่งออกเป็น กองสารบรรณ กองลญัจกร กองบญัช ีกอง

รกัษาหนงัสอื และกองการต่างประเทศ 

2. กรมพระอาลักษณ์ แบ่งออกเป็น กองฐานันดร กองทะเบียน และกอง        

ราชกจิจานุเบกษา 

. กรมกฤษฎกีา แบ่งออกเป็น กองเลขานุการองคมนตร ี

ในวนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ. * มพีระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศกัราช  ระบุให้กรมราชเลขานุการในพระองค์ยงัคง

เป็นกรมหนึงในสงักัดกระทรวงวงั อีก  เดือนต่อมา คือวนัที  มกราคม พ.ศ.             

                                         
*

 ใน พ.ศ.  ประเทศไทยยงัคงกําหนดใหว้นัท ี  เมษายน เป็นวนัปีใหม่และวนัท ี  มนีาคมเป็นวนัสนิปี  



19 

 

 

มพีระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบยีบราชการสํานักงานและกรม  

ในกระทรวงวงั พุทธศกัราช  กรมราชเลขานุการในพระองค์ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น   

 กองไดแ้ก่ 

. สาํนกังานเลขานุการกรม ม ี  แผนก คอื แผนกรบัส่ง  แผนกเกบ็ และแผนก

เบด็เตลด็ 

.  กองกฎหมาย ม ี  แผนก คอื แผนกกฎหมาย และแผนกเบด็เตลด็ 

.  กองการต่างประเทศ 

.  กองการในพระองค์ มี  แผนก คือ แผนกส่วนพระองค์ และแผนกหอ       

พระสมุดในพระองค ์

และไดจ้ดัตงัแผนกเจ้าพนักงานวทิยุขนึอกีแผนกหนึง ตามคําสงัเรอืงจดัราชการ                 

กรมราชเลขานุการในพระองค์ ตามรูปงานในพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบยีบราชการ ฯลฯ     

ลงวนัท ี  มนีาคม พ.ศ.  

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวอานันทมหิดล รชักาลที  กรมราชเลขานุการ-         

ในพระองค์ยงัคงเป็นกรมๆ หนึงในสงักดักระทรวงวงั แต่ในทางปฏิบตัิสามารถปฏิบตัิงาน      

อย่างเป็นอสิระ มีหน้าทรีบัผดิชอบและปฏบิตัริาชการทีเกยีวกบัพระมหากษัตรยิท์งัทมีาจาก

ส่วนราชการและเอกชน แบ่งส่วนราชการออกเป็น  กอง ได้แก่ กองกฎหมาย กองการ

ต่างประเทศ  กองการในพระองค ์และกองเลขานุการกรม   

เมือว ันที  สิงหาคม พ.ศ .   ได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา

พระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพิมเตมิ พ.ศ.  ขนึ ให้แยกกรม    

ราชเลขานุการในพระองคเ์ป็นหน่วยงานเอกเทศ มฐีานะเป็นทบวงการเมอืง และเปลยีนชอืเป็น 

สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น  แผนก คือแผนกกลาง       

และแผนกการในพระองค ์  

เมือวนัที  กนัยายน พ.ศ.  ได้มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราช-

กฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการในสํานักพระราชวงั และสํานักงานเลขานุการในพระองค ์  

(ฉบบัท ี ) พ.ศ.  ขนึ มีการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานราชเลขานุการในพระองค ์

ออกเป็น  กอง คอื กองกลางและกองราชการในพระองค ์ และแบ่งเป็นแผนกต่างๆ คอื 

. กองกลาง แบ่งเป็น  แผนก คอื แผนกสารบรรณ  แผนกคลงั  แผนกกฎหมาย

และแผนกการต่างประเทศ 

. กองราชการในพระองค ์แบ่งเป็น  แผนก คอื แผนกการในพระองค์และแผนก

จดหมายเหตุ 

เมอืวนัท ี  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  ในรชักาลปจัจุบนั ได้มพีระบรมราชโองการ

ให้ตราพระราชบญัญัติปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ขนึ ทําให้

สาํนกังานราชเลขานุการในพระองค ์เปลยีนชอืเป็น สํานักราชเลขาธกิาร คงมฐีานะเป็นทบวง
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การเมอืง มอีาํนาจหน้าทเีกยีวกบัการเลขานุการในพระองค์พระมหากษตัรยิ ์และอยู่ในบงัคบั

บญัชาของนายกรฐัมนตร ี

จากนนัไดม้พีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง 

กรม และให้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักราชเลขาธิการ รวมทงัประกาศ     

คณะปฏวิตัฉิบบัต่างๆ เพอืปรบัปรุงเพมิเตมิหน่วยงานในสงักดัเรอืยมาจนถงึปจัจุบนั  

ปจัจุบนั สํานักราชเลขาธกิารมภีารกจิหลกัเกยีวกบังานหนังสอืทีหน่ว ยราชการ         

หน่วยงานเอกชน และบุคคลทวัไปส่งเขา้มา เพอืขอให้นําความขนึกราบบงัคมทูลพระกรุณา               

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวนิิจฉัย และพระมหากรุณาแล้วแต่กรณี 

รวมทงัทําหน้าทีรบัพระราชทานพระราชดําร ิและพระราชดํารสั เพอืเชญิไปยงัหน่วยงาน 

และบุคคลทีเกียวข้อง อาจกล่าวได้ว่าสํานักราชเลขาธิการมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน 

ระหว่างพระมหากษัตริย์กบัรฐับาล และหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ตลอดจน 

บุคคลทวัไป ทงัทเีป็นราชการแผ่นดนิและการส่วนพระองค ์

สาํนกัราชเลขาธกิารแบ่งส่วนงานเป็น  กอง  สํานัก  ศูนย ์  สถาบนั และ    

 กลุ่ม ในงานวจิยันี ผู้วจิยัศึกษาข้อมูลจาก  กอง คือกองกลางและกองการในพระองค์     

รวมจาํนวน  กลุ่มงาน จงึขอเสนอรายละเอยีดเกยีวกบักองกลาง และกองการในพระองคด์งันี  

 

กองกลาง 

กองกลาง มีอํานาจหน้าทีเกียวกับราชการทัวไปของสํานักราชเลขาธิการ        

และราชการทมีไิดแ้ยกใหเ้ป็นหน้าทขีองกอง หรอืส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มสีํานักงานอยู่ที

อาคารศาลาลูกขุนใน สํานักราชเลขาธิการและอาคารสํานักพระราชวงัทางปีกตะวนัออก        

ในพระบรมมหาราชวงั มบุีคลากรทงัสนิ  คน แบ่งออกเป็น  กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน

อํานวยการและบริหารทัวไป กลุ่มงานการคลัง  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที และกลุ่มงาน

คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

. กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปมภีารกจิหลกัดงันี 

.  ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตรา          

พระปรมาภไิธย งานนําความกราบบงัคมทูล งานประชาสมัพนัธ์ภายใน งานอาคารสถานที            

และยานพาหนะของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

.  ดาํเนินการเกยีวกบังานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการรวมทงัจดัทํา

แผนงานของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

.  ปฏิบัติงานร่วมกบักองต่างๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติตามทีได้ร ับ        

พระราชกระแส หรอืตามทไีดร้บัมอบหมาย 

 . กลุ่มงานการคลงัมภีารกจิหลกัคอืการดาํเนินการเกยีวกบังานการเงนิ การบญัช ี

การงบประมาณ การพสัดุและการเงนิส่วนพระองค ์
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. กลุ่มงานการเจา้หน้าทมีภีารกจิหลกั ได้แก่ การดําเนินการเกยีวกบัการสรรหา 

การพฒันา และการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ รวมทงัจดั

สวสัดกิารของขา้ราชการและลกูจา้งของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

. กลุ่มงานคอมพวิเตอร์และข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ มภีารกจิหลกั ได้แก่ บริหาร

จดัการ ปรบัปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสํานักราชเลขาธกิาร รวมทงั

สนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสํานักราชเลขาธิการ  (สํานัก            

ราชเลขาธกิาร, ) 

 

กองการในพระองค ์

กองการในพระองค ์มภีารกจิหลกัคอื ดาํเนินการเรอืงการเขา้เฝ้ าฯ  การเชญิเสดจ็

ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั การทูลเกล้าฯ ถวายเงนิ สงิของ และรายงานต่างๆ การขอ

พระราชทานพระมหากรุณาต่างๆ รวมทงัดําเนินการเกบ็รกัษาและจดัหาสงิของส่วนพระองค์  

มสีาํนกังานอยูท่อีาคารศาลาลกูขนุใน และอาคารกลาง ในพระบรมมหาราชวงั มบุีคลากรทงัสนิ 

 คน มีการแบ่งส่วนงานแบ่งเป็น  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป   

กลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน  กลุ่มงานส่วนพระองค ์กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ และกลุ่มงาน

พระบรมราชานุเคราะห ์ 

. กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทัวไป ร ับผิดชอบงานสารบรรณของกอง 

ตลอดจนงานดา้นบุคลากร พสัดุ งบประมาณ และการขอพระราชทานกราบบงัคมทลูพระกรุณา

ทราบฝ่ าละอองธุลพีระบาทในเรอืงต่าง  ๆ งานเชญิพวงมาลาหลวง งานทูลเกล้า ฯ ถวายเงนิ 

และสงิของ และงานขอพระราชทานค่าใชจ้่ายในการศพ 

. กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ มภีารกจิหลกั  งานไดแ้ก่ 

.  งานเขา้เฝ้ า ฯ มหีน้าทดีําเนินการเกยีวกบัการขอพระราชทานพระบรม-     

ราชวโรกาสเขา้เฝ้ า ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในโอกาสต่าง ๆ การขอพระราชทาน   

พระมหากรุณาทรงประกอบพธิสีมรสพระราชทาน การกราบบงัคมทูลรายงานต่างๆ ตลอดจน

ปฏบิตังิานในโอกาสสําคญั ทีบุคคล และคณะบุคคลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส      

เขา้เฝ้ าฯ ถวายพระพรชยัมงคล เช่น วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ของทุกปี รวมทงั

ปฏบิตังิานทอีนืๆ ทไีดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  

.  งานประมวลพระราชกจิ มหีน้าท ีดําเนินการจดัทําพระราชกจิประจําวนั      

พระราชกจิประจําสปัดาห์ พระราชกจิประจําเดอืน และพระราชกจิย่อ เพอืทูลเกล้า ฯ ถวาย    

แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิีนาถ สมเดจ็พระบรม-

โอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี     

และถวายแด่สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี พระเจ้า          
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วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิัดดามาตุ และพระบรมวงศ์ กบัมอบแก่บุคคล

และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

. กลุ่มงานส่วนพระองค ์มภีารกจิหลกั  งานคอื  

.  งานขอพระราชทานพระมหากรุณา มหีน้าทรีบัผดิชอบการขอพระราชทาน

ชอืมูลนิธ ิ อาคาร สถานท ี พระพุทธรูป เครอืงบนิ พรรณไม้ ฯลฯ (รวมทงัขอพระราชทาน     

พระบรมราชานุญาตเชญิพระนามพระบรมวงศานุวงศเ์ป็นชอืมูลนิธ ิอาคาร สถานท ีพรรณไม้) 

การขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ีการขอพระราชทานชอืสกุล การขอพระราชทานให้องค์กร

ต่างๆ อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ ์การขอพระราชทานตราตงั 

.  งานสงิของส่วนพระองคม์หีน้าทรีบัผดิชอบ ดูแล/เกบ็รกัษา จดัหาและรบั-

จ่ายสงิของส่วนพระองค ์ จดัทาํเหรยีญรตันาภรณ์ และเหรยีญราชรุจ ิสําหรบัพระราชทานแก่

บุคคลต่างๆ จดัทาํอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. และอกัษรพระนามาภไิธย ส.ก. ทองคําลงยา 

สําหรบัประดบัเป็นของขวญัพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ จดัทําแผ่นคําจารึกเงินชุบทอง 

ประดบัอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. จดัทาํกรอบพระบรมฉายาลกัษณ์เงนิลงถมประดบัอกัษร

พระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. และอกัษรพระนามาภไิธย ส.ก. ทองคาํลงยา ขนาด x  นิว ชนิดตงั 

สาํหรบัพระราชทานในโอกาสต่างๆ จดัทําเสมาอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. ทอง และอกัษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เงิน สําหรับพระราชทานแก่ผู้ขอพระราชทานชือบุตรและบุตร ี 

ควบคุมดแูลและดาํเนินการจดัทาํทะเบยีนและบญัชสีงิของส่วนพระองค ์ จดัหาของขวญัสาํหรบั

พระราชทานพระประมุขและประมุขต่างประเทศ  จดัเตรยีมชุดทรงพระอกัษรและเครอืงเขยีน

รบัรองในโอกาสต้อนรบัประมุขต่างประเทศ และพระราชอาคนัตุกะ ปฏิบตัิงานในพิธทีีเป็น

ภารกจิของกลุ่มงานส่วนพระองค์ เช่น พธิพีระราชทานเหรยีญบําเหน็จในพระองค์ (เหรยีญ

รตันาภรณ์) พธิรีบัพระราชทานเสมาอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. (ชอืบุตร) 

. กลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห์ ส ังกดักองการในพระองค์มีหน้าทีปฏิบัติ

เกียวกบัการดําเนินการพิจาณา กลนักรอง ตรวจสอบข้อมูล ประสานงาน ในเรืองทีมีผู้ขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต และขอพระมหากรุณาในเรืองต่างๆ และปฏิบตัิงานอืนๆ       

ทไีดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา โดยแบ่งเป็น  งาน ดงันี  

.  งานขอพระบรมราชานุญาต ( ) มีหน้าทีดําเนินการกราบบังคมทูล       

พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเกยีวกบัการจดัสร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์              

ของพระมหากษตัรยิใ์นพระบรมราชจกัรวีงศ ์พระราชานุสาวรยี ์และพระอนุสาวรยีข์องพระบรม-

วงศานุวงศ์ การจดัสร้างพระบรมรูป พระรูป และการจําลองพระพุทธรูปสําคญั การซ่อมฉัตร

พระพุทธรูป พระเจดียใ์นพระอารามหลวง เรอืพระทนีังต่างๆ การเชิญอกัษรพระปรมาภไิธย   

ไปประดษิฐาน การเชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นเครอืงหมายของส่วนราชการและสมาคม 

มลูนิธทิอียูใ่นพระบรมราชปูถมัภ ์การเชญิพระราชสญัลกัษณ์และพระราชลญัจกร การใชส้ถานท ี      

ในเขตพระราชฐาน และวดัพระศรรีตันศาสดาราม การขอพระราชทานยมืสงิของส่วนพระองค์         
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ไปจดัแสดง การจดัสรา้งเหรยีญกษาปณ์ทรีะลกึ และเหรยีญทรีะลกึทเีกยีวกบัพระมหากษตัรยิ ์

พระบรมวงศ์ การเชญิพระบรมฉายาลกัษณ์ พระฉายาลกัษณ์ ประดษิฐานบนเขม็ของสมาคม 

มลูนิธใินพระบรมราชปูถมัภ ์รวมทงัการจดัสรา้งตราไปรษณียากรทเีกยีวขอ้งกบัพระมหากษตัรยิ์

และพระบรมวงศ ์ 

.  งานขอพระบรมราชานุญาต ( ) มีหน้าทีดําเนินการกราบบังคมทูล        

พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเกียวกับการเชิญพระราชนิพนธ์เรือง            

พระมหาชนกไปจดัพมิพ์ในลกัษณะต่างๆ ภาพเขยีนฝีพระหตัถ์ไปจดัแสดง การเชิญหนังสือ

สารานุกรมสาํหรบัเยาวชนฯ ไปจดัพมิพ์ การขออนุญาตใช้ตราสญัลกัษณ์งานเฉลมิพระเกยีรต ิ 

ในโอกาสมหามงคล ดําเนินงานขอพระบรมราชานุญาตอืนๆ ทีไม่ได้อยู่ในความรบัผิดชอบ    

ของงานขอพระบรมราชานุญาต ( )  

.  งานเพลงพระราชนิพนธ์ มีหน้าทีดําเนินการกราบบงัคมทูลพระกรุณา          

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ       

การประสานงานกบัคณะกรรมการททีรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตงั การจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิ

ทลูเกลา้ ฯ ถวาย ดาํเนินงานขอพระบรมราชานุญาตอนืๆ ทไีม่ไดอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของงาน

ขอพระบรมราชานุญาต ( ) และงานขอพระบรมราชานุญาต ( ) 

. กลุ่มงานเสด็จพระราชดําเนิน สงักดักองการในพระองค์มีภารกิจหลกั คือ 

ปฏบิตังิานเกยีวกบัการเสดจ็พระราชดําเนินไปในการพระราชพธิี รฐัพธิ ีทมีเีป็นประจําทุกปี   

และการเชญิเสดจ็พระราชดําเนินไปในงานพธิทีางศาสนา งานการกุศล และงานทเีกยีวกบั

การศึกษา เช่น การพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ทีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัต่าง ๆ      

การขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปรญิญาดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัด ิ(สํานักราชเลขาธกิาร, 

) 

 

เอกสารราชการทีสาํคญัของกองกลาง 

เอกสารทมีลีกัษณะเฉพาะตามภารกจิของกองกลางทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาครงัน ี

คอืเอกสารของงานแต่งตงัและเข้าเฝ้ าฯ และงานสถาปนาและเครืองราชอสิรยิาภรณ์ สงักดั    

กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป ไดแ้ก่ พระบรมราชโองการ  ประกาศสถาปนาสมณศกัด ิ

ประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอิสรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารกัษา

ดนิแดน และสญัญาบตัรสมณศกัด ิซงึเอกสารดงักล่าวมลีกัษณะดงันี  

. พระบรมราชโองการ หมายถงึ คาํสงั ราชการของพระราชา ประกาศพระบรม-

ราชโองการ หรือประกาศสถาปนา หมายถึง คําสงั/ ราชการของพระราชาทีทางราชการ       

แจง้ใหป้ระชาชนทราบ (ราชบณัฑติสถาน, ) 
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ภาพท ี  ตวัอย่างร่างพระบรมราชโองการแต่งตงั 

2. ประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอสิริยาภรณ์ เป็นเอกสารทีแสดงการได้รบั

พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ซึงเป็นเครืองหมายแห่งเกียรติยศทีพระมหากษัตริย ์     

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานแก่ผูก้ระทาํความดคีวามชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ
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หรอืสาธารณชน โดยการพจิารณาเสนอขอพระราชทานของรฐับาลเพอืเป็นบําเหน็จความชอบ

และเครอืงหมายเชดิชเูกยีรตยิศอยา่งสงูแก่ผูไ้ดร้บัพระราชทาน (สาํนกันายกรฐัมนตร,ี ) 

 

 

 
 

ภาพท ี  ตวัอย่างร่างใบประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 
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ภาพท ี  ตวัอย่างประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 

 ทมีกีารประทบัพระราชลญัจกร และพระปรมาภไิธย 

 

. สญัญาบตัร หมายถึง ใบตงัยศ บรรดาศกัด ิหรอืสมณศกัดซิงึพระเจ้าแผ่นดนิ 

ทรงตงั เช่น นายทหารสญัญาบตัร พระราชาคณะสญัญาบตัร พระครูสญัญาบตัร, ถ้าเป็นใบ     

ทเีจา้กระทรวงตงั เรยีกวา่ ใบประทวน (ราชบณัฑติสถาน, ) 
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ภาพท ี  ตวัอย่างสญัญาบตัรสมณศกัด ิ
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เอกสารราชการทีสาํคญัของกองการในพระองค ์

เอกสารทมีคีวามสําคญัและมลีกัษณะเฉพาะตามภารกจิของกองการในพระองค ์

ได้แก่ เอกสารทเีกดิจากภารกจิของกลุ่มงานส่วนพระองค์ และกลุ่มงานเสดจ็พระราชดําเนิน   

ซงึเอกสารดงักล่าวมลีกัษณะดงันี 

. พระราชหัตถเลขาขนานชือ เป็นเอกสารทีเกิดจากภารกิจของกลุ่มงาน       

ส่วนพระองค์ซึงเป็นเอกสารทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานแก่ผูข้อพระมหากรุณา โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดดงัภาพตวัอยา่ง 

 

 
 

ภาพท ี  ตวัอย่างพระราชหตัถเลขาพระราชทานนาม 

 

. หมายกําหนดการพระราชพิธ ีเป็นเอกสารทเีกิดขนึจากภารกจิของกลุ่มงาน

เสดจ็พระราชดาํเนิน ซงึเป็นเอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานพระราชพธิโีดยเฉพาะ ลกัษณะ

ของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ คอืขนึต้นด้วยข้อความว่า “นายกรฐัมนตรี หรือ

เลขาธกิารพระราชวงั รบัพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สงัว่า” เสมอไป และในทางปฏบิตั ิ

เจ้าหน้าทีจะต้องส่งต้นหมายกําหนดการดังกล่าวนีเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง        

พระบรมราชโองการ เพือให้เป็นพระบรมราชโองการทีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ (สํานัก

พระราชวงั, ) 
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ภาพท ี  ตวัอย่างเอกสารหมายกาํหนดการพระราชพธิ ี

 

การจดัการเอกสารของสาํนักราชเลขาธิการ 

การจดัการเอกสารทอียู่ในกระแสการปฏบิตังิานของสํานักราชเลขาธกิาร มกีาร

บริหารงานแบบกระจายงาน โดยแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงานรับผิดชอบการจัดการเอกสาร           

เพือการดําเนินภารกิจของกลุ่ม/กลุ่มงาน โดยยดึระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน      

สารบรรณ  พ.ศ.  และฉบบัที  พ.ศ.  เป็นกรอบในการปฏบิตังิาน มโีครงสร้าง     

การดาํเนินงานยอ่ยลงมาในระดบักอง/กลุ่ม มาเป็นกลุ่มงานและงาน ตามลาํดบั  ทงันีหน่วยงาน

ทงัหมด  หน่วยงานของสาํนกัราชเลขาธกิาร ม ี  หน่วยงานทดีําเนินการรบัและส่งเอกสาร

ราชการจากภายนอกหน่วยงานได้เอง คือ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ

พระบรมราชนิีนาถ กองศลิปาชพี กองราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี กองงานในพระองค์สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์   

อคัรราชกุมาร ีและสถาบนัสริกิติ ิโดยใชร้ะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืโปรแกรมอนิโฟมา

เช่นเดียวกับหน่วยงานอืนๆ ในสงักดัสํานักราชเลขาธิการ หน่วยงานอีก  หน่วยงาน

นอกเหนือจากนี ไดแ้ก่ กองกลาง กองการในพระองค ์กองการต่างประเทศ กองขา่ว สํานักงาน

เลขาธิการคณะองคมนตรี กองนิติการ กองโครงการสมัพนัธ์ กองงานในพระองค์พระเจ้า       

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กองอํานวยการนักบริหาร           

ศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร และกลุ่ม

ตรวจใบนําความกราบบงัคมทลู จะมงีานสารบรรณกลาง สงักดักลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลาง เป็นหน่วยงานกลาง รบัผิดชอบการรบัหนังสือเข้าจากภายนอก รวมทัง       

นําเรอืงเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชนั ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลาง ผู้อํานวยการกองกลาง รองราชเลขาธกิารทกีํากบัดูแล หรือราชเลขาธกิาร 

แล้วจงึแจกจ่ายเอกสารไปตามกองทรีบัผดิชอบ และทําหน้าทคีวบคุมการออกเลขทหีนังสือ    

ทรีาชเลขาธกิาร และรองราชเลขาธกิารลงนาม รวมทงัพมิพ์ซองหนังสอืราชการและควบคุม  

การจดัส่งหนังสอืออกภายนอกสํานัก การจดัเก็บรกัษาเอกสารต้นฉบบัของคําสงั ระเบียบ 

ประกาศต่างๆ ทีเกยีวข้องกบัหน่วยงาน ตลอดจนกํากบัดูแลหนังสอืเข้า-ออกตามภารกิจท ี  

กลุ่มงานไดร้บัมอบหมาย (พรทพิย ์วราศลิป์ , ) 

แต่ละกองจะมกีลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไปทําหน้าทสีารบรรณของกอง

เป็นหลัก ซึงบุคลากรทีทําหน้าทีสารบรรณของแต่ละกองนันก็มีจํานวนและหน้าทีความ

รบัผดิชอบแตกต่างกนัไป แต่มีหน้าทีหลกัคือรบัผดิชอบการรบัเอกสารเข้ามาทีกอง จากนัน    

จึงเสนอผู้บังคับบญัชาตามลําดบัชัน ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มงานเสนอผู้อํานวยการกอง      

เพอืพจิารณามอบหมายงานให้กลุ่มงานทรีบัผดิชอบโดยจะมสีารบรรณของกลุ่มงานทําหน้าที

รบัหนงัสอื เสนอผูอ้าํนวยการกลุ่มงานนนัๆ เพอืมอบหมายงานใหแ้ก่เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัใินระดบั

งาน และเมอืเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัดิาํเนินการในเรอืงนนัๆ เสรจ็ จงึทําหนังสอืเสนอผู้บงัคบับญัชา

ตามลําดบัชนั ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มงานเสนอผู้อํานวยการกอง เสนอผู้ช่วยราชเลขาธกิาร   

ทคีวบคุมดูแล เสนอรองราชเลขาธกิารทีกํากบัดูแล แล้วจงึเสนอราชเลขาธกิารเพอืลงนาม 

จากนันจงึส่งให้งานสารบรรณกลาง สงักดักลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป กองกลาง   

ออกเลขทหีนงัสอื และดาํเนินการจดัส่งต่อไป  

นอกจากนี ยงัมีการดําเนินการทีเกียวข้องกับการจัดการเอกสารของสํานัก       

ราชเลขาธิการคือ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคู่มือการปฏิบัติงานของสํานัก            

ราชเลขาธิการสามารถแบ่งออกเป็น  ลกัษณะ คือ คู่มือการปฏิบตัิงานแบบรวมและคู่มือ

เฉพาะเรอืง คู่มอืการปฏบิตังิานแบบรวมหมายถึง คู่มอืการปฏบิตังิานของแต่ละกอง/กลุ่มงาน

ต่างๆ ในสงักดักองกลาง ซึงคู่มือเหล่านีเป็นคู่มือการดําเนินงานทีครอบคลุมทุกกระบวน      

การทาํงานของแต่ละงานซงึเป็นภารกจิของกอง/กลุ่มงานนันๆ ส่วนคู่มอืเฉพาะเรอืง หมายถึง
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คู่มอืการปฏบิตังิานเฉพาะเรอืงใดเรอืงหนึง ไดแ้ก่ คู่มอืการปฏบิตังิานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

หรือการใช้งานโปรแกรมอินโฟมา คู่มือการใช้งานระบบพสัดุ และคู่มือการจดัเก็บเอกสาร     

ของสาํนกัราชเลขาธกิาร ซงึคู่มอืเหล่านีเป็นคู่มอืทจีดัทําขนึเพอืให้ทุกส่วนงานสามารถยดึถือ

นําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะเรืองและมีการเผยแพร่ไว้ในระบบสารสนเทศ      

ของสาํนกัฯ 

การจดัเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการเริมมีแนวทางทีชดัเจน เมือ พ.ศ. 

 โดยหม่อมหลวงทวสีนัต ์ลดาวลัย ์อดตีราชเลขาธกิารไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานจดัระบบแฟ้ ม

เอกสารขนึ เพอืใหทุ้กกองในสาํนกัราชเลขาธกิารจดัเกบ็เอกสารทใีช้งานให้เป็นระบบเดยีวกนั 

โดยมีนางเบญ็จมาศ  ตนัตยาภรณ์  บรรณสารารกัษ์ห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศ ธนาคาร     

แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้คําปรกึษาและตรวจแก้ไขหวัเรอืงเอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร

ทงัหมดและมบุีคลากรของฝา่ยหอ้งสมุดเฉพาะ สาํนกัราชเลขาธกิารในขณะนนัเป็นคณะทํางาน 

(สํานักราชเลขาธิการ, ศูนย์สารสนเทศ, )  จากนันเป็นต้นมาฝ่ ายห้องสมุดเฉพาะฯ         

ซงึปจัจุบนัไดร้บัการยกฐานะขนึเป็นศูนยส์ารสนเทศ สํานักราชเลขาธกิาร จงึรบัหน้าทใีนการ

พฒันาระบบการจดัเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการและได้ปรบัปรุงหมวดหมู่เอกสาร 

รวมทงัรหสักาํกบัเอกสารเรอืยมา 

ศนูยส์ารสนเทศ สาํนักราชเลขาธิการ 

ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการมีหน้าทีรวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิค     

ในเรอืงทเีกยีวกบัเอกสารต่างๆ  ทงัทปีรากฏในรปูของสงิพมิพแ์ละไม่ใชส่งิพมิพ ์ เช่น ภาพถ่าย 

อลับมัภาพถ่าย บตัรอวยพร ซีดี และไมโครฟิล์ม รวมทังเอกสารจดหมายเหตุของสํานัก      

ราชเลขาธิการ และทีเกียวกบัพระบรมราชจกัรีวงศ์ เพือเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูล

เกยีวกบัพระบรมราชจกัรวีงศ ์(สาํนกัราชเลขาธกิาร, ) ศนูยส์ารสนเทศฯ เป็นทงัห้องสมุด

เฉพาะและหอจดหมายเหตุของสํานักราชเลขาธิการ มีทีทําการอยู่ทีตําบลศาลายา อําเภอ   

พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยเป็นอาคารซึงออกแบบมาเพือเป็นศูนย์เก็บเอกสาร          

ทงัเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แล้วและไม่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เนือที

ของอาคารแบ่งออกเป็น  ส่วน พืนทีส่วนแรกคือส่วนทีเ ป็นสํานักงาน  ห้องสมุด                

หอ้งนิทรรศการ และหอ้งประชุม พนืทสี่วนทสีองคอืส่วนทเีกบ็เอกสารจดหมายเหตุ และพนืที

ส่วนทีสามคือส่วนทีเก็บเอกสารและคลงัสิงของของกองต่างๆ ซึงทุกกองมีการนําเอกสาร        

ทปีฏบิตัเิสรจ็แล้วมาเกบ็ไวใ้นห้องเกบ็เอกสารของแต่ละกองโดยพนืทเีหล่านีอยู่ในความดูแล

รบัผดิชอบของกองนนัๆ และมกีารบรหิารจดัการตามความเหมาะสมของแต่ละกอง ในปจัจุบนั

มเีพยีงกองการในพระองค ์กองการต่างประเทศและกองโครงการสมัพนัธ์เท่านันทเีคยมกีารส่ง

มอบเอกสารของกองให้จดัเกบ็เป็นเอกสารจดหมายเหตุ ซงึได้รบัการดูแลรกัษาโดยกลุ่มงาน

จดหมายเหตุ ในสงักดัศนูยส์ารสนเทศฯ 
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เมือปี พ.ศ.  ศูนย์สารสนเทศฯ ในขณะทียงัเป็นฝ่ ายห้องสมุดเฉพาะฯ        

ได้จดัทําคู่มือการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิารขนึ เพอืเป็นแนวทางในการจดัเก็บ

เอกสารราชการของกองต่างๆ ในสงักดัสาํนกัราชเลขาธกิารใหเ้ป็นระบบเดยีวกนั คู่มอืดงักล่าว

พฒันามาจากการจดัระบบแฟ้ มเอกสารของคณะทาํงานจดัระบบแฟ้ มเอกสารทตีงัขนึเมอื พ.ศ. 

 โดยใช้ในการจดัเกบ็เอกสารทีได้รบัมอบจากกองต่างๆ (สํานักราชเลขาธิการ, ฝ ่ าย

หอ้งสมุดเฉพาะฯ, ) และไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารอกี  ครงั คอืเมอื 

พ.ศ.  และ  (สาํนกัราชเลขาธกิาร, ศนูยส์ารสนเทศ, ) 

หมวดหมู่เอกสารของสํานักจําแนกออกเป็นหมวดหลักจํานวน  หมวด 

(รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ง) โดยกาํหนดรหสัแทนชอืกลุ่มเอกสารด้วยตวัอกัษร แต่ละกลุ่ม

เอกสารแบ่งออกเป็นหมวดและหมวดยอ่ยโดยใชต้วัเลขและจุดทศนิยม หมวดหลกัของเอกสาร

มจีาํนวน   หมวด ดงันี 

หมวดการเงนิ   ใชอ้กัษรยอ่วา่  กง 

หมวดการต่างประเทศ  ใชอ้กัษรยอ่วา่  กต 

หมวดกฎหมาย    ใชอ้กัษรยอ่วา่     กม 

หมวดการในพระองค ์   ใชอ้กัษรยอ่วา่  กอ 

หมวดโครงการ   ใชอ้กัษรยอ่วา่  คก 

หมวดบุคคล     ใชอ้กัษรยอ่วา่  บค 

หมวดบรหิารทวัไป    ใชอ้กัษรยอ่วา่  บห 

หมวดประชาสมัพนัธ ์  ใชอ้กัษรยอ่วา่  ปส 

หมวดพสัดุ     ใชอ้กัษรยอ่วา่  พส 

หมวดรายงาน     ใชอ้กัษรยอ่วา่  รง 

หมวดองคมนตร ี  ใชอ้กัษรยอ่วา่  อม 

หมวดอสิรยิาภรณ์  ใชอ้กัษรยอ่วา่  อส 

ในการกําหนดรหสัเอกสารของกองต่างๆ ในสํานักราชเลขาธกิารจะขนึต้นด้วย

อกัษร รล ซงึเป็นอกัษรย่อของสํานักราชเลขาธกิารทใีช้ในหนังสอืราชการ และตามด้วยรหสั

ของกอง และรหสักาํกบัแฟ้ มเอกสาร ตามลาํดบั เช่น รล  กอ . .  หมายถึง เอกสารกองการ

ในพระองค์ เรอืงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระพุทธรูป เหรยีญ เป็นต้น 

เลขทขีองหน่วยงานทงัหมดของสาํนกัราชเลขาธกิาร แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี  เลขทขีองหน่วยงาน 

หน่วยงาน รหสั 

กองกลาง   รล  

กองการในพระองค ์ รล  

กองการต่างประเทศ รล  

กองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระบรมราชนิีนาถ รล  

กองขา่ว รล  

สาํนกังานเลขาธกิารคณะองคมนตร ี รล  

กองนิตกิาร รล  

กองโครงการสมัพนัธ ์ รล  

กองศลิปาชพี รล  

กองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

รล  

กองงานในพระองคส์มเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้ าจุฬาภรณ-

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี

รล  

กองงานในพระองค ์พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวล ี

พระวรราชาทนิดัดามาตุ 

รล  

กองอาํนวยการนกับรหิาร รล  

ศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร รล  

สถาบนัสริกิติ ิ รล  

กลุ่มตรวจสอบภายใน รล  

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร รล  

กลุ่มตรวจใบนํากราบบงัคมทลู รล  

 

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์

เมอื พ.ศ.   สํานักราชเลขาธกิารได้นําระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื

โปรแกรมอนิโฟมา (INFOMA) มาใช้ในงานเอกสารการดําเนินงานของสํานัก ม ี  ระบบย่อย 

คือ การรับเอกสาร การส่งเอกสาร การติดตาม/ค้นหาเอกสาร และการจัดทํารายงาน           

เป็นระบบงานททีาํหน้าทหีลกัในการบนัทกึงาน และเป็นระบบทใีชร้่วมกนัทงัสาํนกั ควบคุมดแูล

โดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะแรกใช้งานจากสํานักงาน           

ในพระบรมมหาราชวงั ไปทีทําเนียบองคมนตรี สํานักงานในพระราชวงัไกลกังวล และ

สาํนกังานในสวนจติรลดา และใน พ.ศ.  จงึเชอืมต่อมายงัศูนยส์ารสนเทศฯ ซงึมทีทีําการ
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อยูท่อีาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มกีารกาํหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มลู  ระดบัคอื ระดบั

ผูบ้รหิารระบบ (Administrator) และระดบัผูใ้ชง้าน (User) ซงึในระดบัผู้ใช้งานยงัมกีารควบคุม

การเขา้ถงึเอกสารลบั และเอกสารลบัมาก ผูใ้ชง้านระบบไดแ้ก่ เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานสารบรรณ

ของกอง สารบรรณของกลุ่ม และสารบรรณของกลุ่มงาน 

ระบบงานเอกสารอืน ๆ  

นอกเหนือจากโปรแกรมอนิโฟมาแล้ว ระบบงานเอกสารของสํานักยงัมรีะบบงาน

เอกสารอนืๆ ซงึมทีงัระบบทใีชใ้นการดาํเนินงานเฉพาะกอง และระบบทสีามารถใช้งานร่วมกนั

ทุกกองในสาํนกันอกเหนือจากโปรแกรมอนิโฟมา ระบบงานเอกสารอนืๆ ทเีป็นระบบสนับสนุน

งานเฉพาะกอง เช่น ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของกองการต่างประเทศ ระบบ

ตน้แบบกองงานราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(ระบบต้นแบบ กสธ.) และระบบจัดเก็บพระราชกิจของกองการในพระองค์ เป็นต้น            

ส่วนระบบงานเอกสารทีสามารถใช้ร่วมกนัทุกกองในสํานัก เช่น ระบบพสัดุของกลุ่มงาน      

การคลงั และระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรมของกลุ่มงานการเจ้าหน้าทใีนสงักดั

กองกลาง  

ระบบต้นแบบกองงานราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ระบบต้นแบบ กสธ.) แต่เดิมเป็นระบบทีกองงานราชเลขานุการ          

ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนาขึนร่วมกับ

บุคคลภายนอก และใช้งานอยู่เพยีงกองเดยีว จนกระทงัปี พ.ศ.  กลุ่มงานคอมพวิเตอร์

และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้พฒันาระบบดังกล่าวเพิมเติมเพือให้สามารถนําระบบไปใช้         

กบักองต่างๆในสาํนกัราชเลขาธกิารเพมิเตมิได้อกี จํานวน  กอง ได้แก่ กองการในพระองค ์

กองการต่างประเทศ กองข่าว กองโครงการสัมพนัธ์ กองงานในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์     

อคัรราชกุมาร ีและกองนิตกิาร ซงึเมอืระบบดงักล่าวไดพ้ฒันาเพอืนําไปใชก้บักองต่างๆ เหล่านี

จะมเีมนูการดาํเนินงานเฉพาะของแต่ละกองแตกต่างกนัไปตามภารกจิ และสามารถเขา้ใช้งาน

เพือดําเนินการกบัเอกสารได้เฉพาะกองเท่านัน โดยมีเมนูในการดําเนินการในแต่ละเรือง

แตกต่างกนัไป เช่น การส่งสอบ การถวายใบนํา การจดัการอลับมัภาพ ฯลฯ ขอ้มูลของเรือง   

จะสามารถเชอืมโยงกบัขอ้มลูทบีนัทกึไวใ้นระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ได้ด้วยเลขทะเบยีน

ของเรอืงนนัๆ ทงันีระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ทมีอียู่เดมิทําหน้าทเีพยีงบนัทกึงาน จงึไม่มี

เมนูเหล่านี (เอกพงษ์ กจิเจรญิ, ) 

ระบบจัดเก็บพระราชกิจ เป็นระบบทีกองการ ในพระองค์พัฒนาร่วมกับ

บรษิทัเอกชนเพอืใชจ้ดัเกบ็เอกสารพระราชกจิทมีอีายตุงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตน้มาใหอ้ยูใ่นรปู
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อเิลก็ทรอนิกส์ และสามารถค้นหาขอ้มูลจากเอกสารได้ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยในขณะนีอยู่ใน

ระหวา่งการป้ อนขอ้มลูเขา้ระบบ 

ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ และการดําเนินงานบางอย่างของสํานัก             

ราชเลขาธกิารนนัจาํเป็นตอ้งมกีารวา่จา้งหน่วยงาน หรอืบุคคลภายนอกเพอืดาํเนินการ ซงึหาก

เป็นระบบงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทตีอ้งใชง้านร่วมกนัทงัสํานักนัน ส่วนใหญ่จะเป็น

หน้าทขีองกลุ่มงานคอมพวิเตอร์และขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ กองกลาง โดยเป็นหน่วยงานหลกั   

ในการประสานงานกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตโปรแกรมอินโฟมา (INFOMA) หรือระบบงาน      

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกสใ์นการพฒันาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ของสํานักราชเลขาธกิาร 

และเรมิใช้งานตงัแต่ พ.ศ.  เป็นต้นมา (สุภาพร โพธสิาขา, ) นอกจากนี กลุ่มงาน   

การคลงั กองกลางยงัมกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกมาพฒันาระบบพสัดุ เพอืนําระบบดงักล่าว   

มาใช้ในการดําเนินงานด้านงานพสัดุโดยเฉพาะ ซงึเจ้าหน้าทีผู้ปฏบิตังิานด้านการเบกิวสัดุ 

ครุภณัฑ์ของทุกกองสามารถเข้าใช้ระบบพสัดุในการพิมพ์ใบเบิกวสัดุ ครุภณัฑ์ ตรวจสอบ

รายการวัสดุ  ครุภัณฑ์ การแจ้งซ่อม การยืม และการคืนทรัพย์สินต่างๆ ของสํานัก             

ราชเลขาธกิารผ่านทางระบบงานดงักล่าว (อาทติย ์เลศิยนตช์พี, ) 

กองการในพระองค์มกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เขา้มาดําเนินงานด้านเอกสาร 

คอื กลุ่มงานส่วนพระองค ์มกีารจา้งบุคคลภายนอกมาจดัเกบ็เอกสารของกลุ่มงานฯ โดยว่าจ้าง

ใหจ้ดัเกบ็เอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ เป็นเอกสารทไีม่อยูใ่นกระแสการปฏบิตังิาน (Non-Current 

Records) และจดัหมวดหมู่เอกสารตามคู่มือการจดัเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ         

มรีะยะเวลาการทาํสญัญาจา้งเป็นรายปี  (ธญัภทัร นนัทพิฒัน์ชยั, ) และกลุ่มงานพระราช-

กรณียกจิ ได้จดัทําโครงการจดัเกบ็พระราชกิจโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกพฒันาระบบจดัเก็บ

พระราชกจิเพอืจดัเกบ็เอกสารพระราชกจิทผีลติตงัแต่ปี พ.ศ.  จนถึงปจัจุบนัให้อยู่ในรูป

อเิลก็ทรอนิกส์ และเพือให้สามารถค้นคืนเอกสารเหล่านีได้ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (ณัฐพล 

เทยีนหอม, ) 

การฝึกอบรมบคุลากรเกียวกบังานเอกสาร 

สํานักราชเลขาธิการมีแผนงานโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาบุคลากรในด้าน     

งานเอกสารต่างๆ เป็นประจาํอย่างสมําเสมอทุกปี โดยขอ้มูลตงัแต่ปี พ.ศ. -  พบว่า

สํานักราชเลขาธิการมีการมอบหมายให้ทุกกองเสนอโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท ี      

ของสํานักราชเลขาธกิาร ซึงมทีงัการจดัอบรมภายในและการจดัอบรมภายนอกหน่วยงาน    

โดยวทิยากร/ผู้เชยีวชาญ/ผู้บริหารของสํานัก/วทิยากรจากภายนอก หวัข้อการจดัฝึกอบรม   

ด้านงานเอกสาร ทีมีการจดัขนึอย่างสมําเสมอ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมการเขยีนหนังสือ

ราชการ การจดัทาํใบนําความกราบบงัคมทลู การใชค้าํราชาศพัท ์การใชภ้าษาไทย การพฒันา

ความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏิบตัิงานสารบรรณและการใช้ระบบงาน   

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (INFOMA) และการบริหารงานเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ 



36 

 

 

นอกจากนียงัมกีารถ่ายทอดความรู้แบบพสีอนน้องในระดบังานอกีด้วย สําหรบังานเกยีวกบั    

การจดัเกบ็เอกสารนนั ฝา่ยหอ้งสมุดเฉพาะ สํานักราชเลขาธกิาร  ซงึปจัจุบนัได้มกีารปรบัปรุง

โครงสร้างหน่วยงานมาเป็นศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการได้จดัโครงการฝึกอบรม    

อยา่งต่อเนืองมาตงัแต่ พ.ศ.  เพอืให้ความรู้เกยีวกบัการจดัการเอกสารเบอืงต้น และการ

จดัหมวดหมู่เอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร  

 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

จากการศึกษารวบรวมงานวจิยัทางด้านระบบการจดัการเอกสารทงัในประเทศ  

และต่างประเทศ สามารถจําแนกลกัษณะของการศึกษาด้านการจดัการเอกสารออกเป็น         

 ลกัษณะคือ การศึกษาด้านการบริหารงานเอกสารในภาพรวม การศึกษาด้านกิจกรรม       

ในการบรหิารงานเอกสาร และการศกึษาดา้นปญัหาจากการจดัการเอกสาร ดงันี  

งานวิจยัในประเทศ 

. งานวจิยัทเีกยีวกบัการบรหิารงานเอกสารในภาพรวม ไดแ้ก่ 

ทรงสรรค์ นิลกําแหง ( ) ได้ศึกษาเรือง "การบริหารงานจดหมายเหตุ         

ในประเทศไทย"  เพือศึกษาประวตัพิฒันาการงานจดหมายเหตุในประเทศไทยและเทคนิค    

การบริหารงานตามหลกัวชิาการจดหมายเหตุ เพือนํามาวิเคราะห์ล ักษณะปญัหาและให้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการบรหิารงานในหน่วยเกบ็เอกสารราชการของกระทรวง ทบวง

ต่างๆ และในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยศึกษาจากเอกสาร การสํารวจ     

การสงัเกตการณ์ และใชว้ธิกีารสมัภาษณ์หวัหน้าหน่วยเกบ็เอกสารราชการของกระทรวง ทบวง

ต่างๆ จํานวน  แห่ง และในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ผลการศกึษาพบว่า

ขอ้บงัคบัเกยีวกบัการเกบ็รกัษาและประเมนิคุณค่าเอกสารราชการมไิด้กําหนดไวอ้ย่างรดักุม

เพียงพอ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเอกสารมีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณากําจัด      

การทาํลายและการเกบ็รกัษาเอกสาร การบรหิารงานเอกสารในแผนกเกบ็ของกระทรวงต่างๆ 

ไม่ไดอ้ยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั ส่วนใหญ่ไม่ไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการประเมนิคุณค่า 

หรอืการใช้เอกสารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร สําหรบัด้านบุคลากรทปีฏบิตังิานด้านการบรหิาร

และจัดเก็บเอกสารราชการนัน ยงัขาดความรู้ทางวิชาการบริหารงานเอกสารหรืองาน    

จดหมายเหตุ และไม่ไดร้บัการฝึกอบรมใดๆ ส่วนในด้านสถานทเีกบ็เอกสาร พบว่าหน่วยงาน

ต่างๆ มพีนืทกีารจดัเกบ็เอกสารไม่เพยีงพอ จงึมขีอ้เสนอแนะให้มกีารจดัตงัศูนยเ์กบ็เอกสาร

เพอืเกบ็รวบรวมเอกสารทสีนิกระแสการใชง้านแลว้ 

สุวรรณา ชยัจนิดาสุต ( ) ทาํการศกึษาวจิยัเรอืง "การบรหิารงานเอกสาร

ราชการกระทรวงการต่างประเทศ" โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาการบรหิารงานเอกสารราชการ

ของหน่วยระดบักอง และฝ่ าย ภายในกระทรวงการต่างประเทศ จํานวน  แห่งในด้าน
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ประเภท ปรมิาณ อาย ุอตัราการเพมิ ระบบการจดัเกบ็ ครุภณัฑ์ทใีช้จดัเกบ็เอกสาร แนวทาง

ปฏบิตัขิองหน่วยงานในการกาํหนดอายเุอกสารต่างๆ และการกาํจดัเอกสาร โดยใช้แบบสํารวจ

เอกสาร และแบบสมัภาษณ์เป็นเครอืงมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากผู้บรหิารหน่วยจํานวน  คน 

ผลการวจิยัพบวา่เอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศส่วนใหญ่ เป็นเอกสารทมีคุีณค่า

ต่อการบรหิารของหน่วยงาน และคุณค่าทางประวตัศิาสตร์  การจดัเกบ็เอกสารส่วนใหญ่เกบ็

เอกสารระหว่างการปฏบิตังิานและสนิกระแสการปฏบิตังิานแล้วไวท้ีหน่วยงาน และไม่มกีาร

กําหนดอายุเอกสารไว้ แต่มีผู้เสนอแนะให้กําหนดอายุการเก็บเอกสารบางประเภทไว้ก่อน

ทําลาย ส่วนเอกสารด้านการเมืองและความสมัพันธ์ มีการเสนอแนะให้เก็บไว้ตลอดไป        

บางหน่วยงานมีนโยบายกําหนดอายุเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงาน    

สารบรรณ พ.ศ.  ระบบการจดักลุ่มเอกสารมกีารใชร้ะบบมากกวา่  ระบบขนึไป  มกีารใช้

ระบบการจดักลุ่มเอกสารตามเรอืงมากทสีุด รองลงมาคอืการจดักลุ่มตามภูมศิาสตร์ ครุภณัฑ์ที

ใช้จ ัดเก็บเอกสารใช้ตู้เหล็ก  ลินชักจํานวนมากทีสุด สําหรบัการกําจัดเอกสารออกจาก

หน่วยงาน คือการส่งเอกสารเก็บทีห้องเก็บเอกสารของกรม/กอง การส่งเอกสารคืนให้แก่

หน่วยงานเจ้าของเรอืง การส่งเกบ็ทกีองบรรณสารและห้องสมุด หรอืการทําลายเอกสารโดย

การตงัคณะกรรมการทาํลายเอกสาร 

 ภาวนา สุพฒันกุล ( ) ทําวจิยัเรือง “ระบบการจดัการเอกสารราชการ                              

ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” เพือศึกษาระบบการจัดการเอกสารราชการ                             

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชในหน่วยงานระดบัสํานักงานเลขานุการของทุกสํานัก/ 

สถาบนั และหน่วยเลขานุการกจิสาขาวชิาทุกสาขาวชิา จํานวน  หน่วยงาน โดยเน้นระบบ

การจดัการเอกสารกระดาษในเชงิการบรหิารงานขององคก์าร คอื ปจัจยันําเขา้ ได้แก่ นโยบาย

การจดัการเอกสาร บุคลากรงานเอกสาร เงนิงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเอกสาร  

กระบวนการจดัการเอกสาร ผลลัพธ์ทีได้และศึกษาสภาพปญัหาของการจดัการเอกสาร   

ประชากรทใีช้ในการวจิยัคอื เลขานุการสํานัก /สถาบนัทุกสํานัก /สถาบนั และหวัหน้าหน่วย

เลขานุการกจิทุกสาขาวชิา ซงึมหีน้าทรีบัผดิชอบการจดัการเอกสารราชการของสาํนกั /สถาบนั

และสาขาวชิา โดยใช้แบบสํารวจขอ้มูลเบอืงต้น การสมัภาษณ์ การสงัเกตและการศกึษาจาก

เอกสารทีเกียวขอ้ง ผลการวจิยัสรุปได้ว่าด้านปจัจยันําเข้า สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก /

สถาบนัและหน่วยเลขานุการกจิสาขาวชิาทุกสาขาวชิาไม่มนีโยบายการจดัการเอกสารเป็น   

ลายลกัษณ์อกัษร แต่มทีรพัยากรการจดัการเอกสาร เช่น วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ เทคโนโลย ี

พนืททีํางาน บุคลากรและงบประมาณเหมือนกนัหรอืคล้ายคลึงกนั ด้านกระบวนการจดัการ

เอกสาร ทุกหน่วยงานมวีธิแีละขนัตอนการจดัการเอกสารคล้ายคลงึกนั  ส่วนด้านผลลพัธ์ คอื

เอกสารทเีกดิจากการจดัการเอกสารของทุกหน่วยงานเป็นเอกสารทเีกดิจากการดําเนินงาน

ตามภารกจิของหน่วยงาน  ซงึมคีวามแตกต่างกนั ปญัหาของการจดัการเอกสารคอื ขาดแคลน
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ทรพัยากร บุคลากรยงัไม่มีทกัษะทีดีในงานการจดัการเอกสาร และหลายหน่วยงานยงัไม่

ตระหนกัถงึเอกสารทมีคุีณค่าในเชงิเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงาน 

เกศนิรนิธ์  บุญศรชีนืสกุล ( ) ทําวจิยัเรือง การจดัการเอกสารราชการ: 

กรณีศกึษาสํานักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัเขตภาคเหนือตอนบน เพือศกึษาสภาพ   

การจดัการเอกสารราชการของสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เขตภาคเหนือตอนบน      

 จงัหวดั และวเิคราะห์เอกสารทสีอดคล้องกบัภารกจิของสํานักงานโยธาธิการและผงัเมอืง

จงัหวดั ประชากรทีใช้ในการวจิยัคือหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการโยธาธิการ หวัหน้ากลุ่มงาน

วชิาการผงัเมือง หัวหน้าฝ่ ายปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไปของสํานักงาน   

โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เขตภาคเหนือตอนบน  จงัหวดั จํานวน  คน เครอืงมอืทใีช้

ในการวจิยัคือแบบสมัภาษณ์ การสงัเกตสถานท ีแบบฟอร์มการวเิคราะห์ภารกจิ ผลทไีด้คือ           

) ประเภทเอกสารทจีดัทํา คอื เอกสารราชการและเอกสารประเภทแบบแปลน แผนภูมแิละ

แผนที โดยเอกสารราชการจดัทําโดยใช้คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมประมวลคํา บันทึก       

บนกระดาษ A4 ส่วนเอกสารประเภทแบบแปลน แผนภูมแิละแผนทจีดัทําโดยใช้คอมพวิเตอร์

และโปรแกรม Auto CAD บนัทกึลงบนกระดาษขนาด A0, A1, A3, และ A4 โดยมฝี ่ าย

บรหิารงานทวัไปรบัผดิชอบการรบัส่งเอกสาร ซงึมวีธิกีารรบัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์โทรสาร 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง   

การจดัเก็บเอกสารราชการระหว่างการปฏิบตัิ จดัเก็บตามความสะดวกของเจ้าของเรือง      

และเอกสารทีปฏิบตัิเสร็จแล้วจัดเก็บเรียงตามลําดบัวนัทีในแฟ้ มสันกว้าง ขนาด -  นิว      

และเขยีนชือแฟ้ มอย่างง่ายทีปกแล้วจดัเก็บในทีเก็บทีมีอยู่ ไม่มีสถานทีเก็บเอกสารกลาง      

การยมืเอกสารไม่มกีารกาํหนดแนวปฏบิตัทิชีดัเจน ส่วนใหญ่ไม่มกีารทําลายเอกสาร และไม่มี

การกาํหนดอายุเอกสาร เทคโนโลยทีใีช้ในการจดัการเอกสารส่วนใหญ่ใช้เครอืงคอมพวิเตอร ์  

ในการจดัทาํเอกสาร ใชร้ะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสใ์นการรบัส่งเอกสาร ปญัหาและอุปสรรค

ของการจดัการเอกสารราชการ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ และการทําลายเอกสาร ) เอกสารราชการ  

ทสีอดคลอ้งกบัภารกจิ คอืเอกสารแบบแปลน แผนทแีละแผนผงัสอดคล้องกบัภารกจิของกลุ่ม

งานวชิาการโยธาธกิารและผงัเมอืง เอกสารรายงานการสํารวจ สอดคล้องกบัภารกจิของฝ่ าย

ปฏบิตักิาร และเอกสารโตต้อบทวัไปสอดคลอ้งกบัภารกจิของฝา่ยบรหิารงานทวัไป  

 

. งานวจิยัทศีกึษาดา้นกจิกรรมในการบรหิารงานเอกสาร ไดแ้ก่ 

พชิญ์นาฎ วะยาคาํ ( ) วจิยัเรอืงการกําหนดอายุการเกบ็เอกสารราชการ   

ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพอืศกึษาความคดิเหน็เกยีวกบัการกําหนดอายุ

การเกบ็เอกสารราชการตามลกัษณะงานของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทงั

ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการกําหนดอายุการเก็บเอกสารราชการ โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครอืงมอื ประชากรคือผู้ปฏบิตังิานในหน่วยงาน สงักดักรม   



39 

 

 

การกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน  คน และผู้อํานวยการกอง หรอืหวัหน้าฝ่ าย       

ในสังกัดกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน  คน จากการศึกษาพบว่า       

ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัการเกบ็ สถานทเีกบ็ และการปฏบิตัต่ิอเอกสารราชการตามที

กําหนดไว ้ส่วนปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการกําหนดอายุการเกบ็เอกสารราชการ 

พบว่า ผู้ปฏบิตัิงานส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัปญัหาด้านบุคลากรทรีบัผดิชอบมกีารโยกยา้ยบ่อย   

และบุคลากรขาดความรู้เกยีวกบัการกําหนดอายุการเก็บเอกสารราชการ ปริมาณเอกสาร      

มจีาํนวนมาก และนโยบายการกาํหนดอายุการเกบ็เอกสารยงัไม่ชดัเจน มกีารให้ขอ้เสนอแนะ

วา่ควรจดัฝึกอบรม สมัมนาเพอืใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน ควรจดัพนืทจีดัเกบ็เอกสาร

ใหเ้พยีงพอและเหมาะสม และ/หรอืนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัเกบ็ และควรมกีาร

กาํหนดอายกุารเกบ็เอกสารแต่ละประเภทไวใ้หช้ดัเจน 

. งานวจิยัทศีกึษาดา้นปญัหาจากการจดัการเอกสาร ไดแ้ก่ 

อุไร  จัง จริง  ( )  ได้ศึกษาวิจ ัยเ รือง  "ปญัหาและแนวทางแก้ไข               

การปฏิบตัิงานสารบรรณของหน่วยงานในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร"      

เพือศึกษาทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีในหน่วยงานมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมติร ทมีต่ีอปญัหาการปฏบิตังิานสารบรรณ  ดา้น คอื ด้านการจดัทําหนังสอืราชการ 

ดา้นการรบัและส่งหนงัสอืราชการ ดา้นการเกบ็รกัษาและการยมืหนังสอืราชการ และด้านการ

ทําลายหนังสือราชการ และเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีมีต่อปญัหา        

การปฏิบัติงานสารบรรณ  ด้านใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง            

เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  คน และเจา้หน้าท ีจาํนวน  คน ผลการศกึษาพบวา่ ตามทศันะของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีนัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย             

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติรมปีญัหาระดบัปานกลางเมอืเปรยีบเทยีบทศันะของผู้บรหิาร   

และเจ้าหน้าทีทีมีต่อปญัหาการปฏิบตัิงานสารบรรณ ได้ผลแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั     

ทางสถติ ิ

งานวิจยัในต่างประเทศ 

. งานวจิยัทเีกยีวกบัการบรหิารงานเอกสารในภาพรวม ไดแ้ก่ 

Somsuang Prudtikul (1996) ศกึษาเรือง “The Records Management 

Systems of the Thai Government Universities” โดยมีวตัถุประสงค์เพอืศกึษาระบบ       

การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ทังในด้านการบริหาร              

การดาํเนินงาน ระบบและแนวปฏบิตั ิรวมทงับุคลากรผู้รบัผดิชอบงานด้านการจดัการเอกสาร

ของมหาวทิยาลัยของรฐั  ศึกษาจากหน่วยงานทีรบัผิดชอบงานด้านการจดัการเอกสาร       

ของมหาวทิยาลยัของรฐัจาํนวน  แห่ง ผลการวจิยัพบวา่การจดัการเอกสารของมหาวทิยาลยั

ของรฐัในประเทศไทยมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  งานด้านการจดัการเอกสารไม่ถูกจดัให้เป็น    
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กลุ่มงานบรหิาร  กระบวนการดาํเนินงานยงัไม่ไดร้บัการพฒันา เน้นการลงทะเบยีนและควบคุม

เอกสาร ด้านการจดัเก็บ การจําแนกหมวดหมู่เอกสาร และการกําจดัเอกสารยงัไม่มีความ

เหมาะสม ดา้นบุคลากรผู้รบัผดิชอบงานด้านการจดัการเอกสารอยู่ในตําแหน่งทไีม่สูงนักและ

ไม่ได้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัการเอกสารอย่างเพยีงพอ ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดบัสงู และขาดทรพัยากรทใีชใ้นการจดัการเอกสารทมีปีระสทิธภิาพ 

. งานวจิยัทศีกึษาดา้นกจิกรรมในการบรหิารงานเอกสาร ไดแ้ก่ 

David Luyombya (1997) ศกึษาเรอืง “Policies and Strategies for Records 

Management Programs: A Case Study of Makerere University” ศึกษานโยบาย          

และกลยุทธ์ ในการจดัการเอกสารในมหาวทิยาลัย Makerere ประเทศยูกนัดา ซึงผู้วจิ ัย        

ได้ศกึษาหลกัทฤษฎีการทํางานและการจดัการเอกสารในด้านคุณภาพการให้บรกิารเอกสาร  

และปจัจยัทสี่งเสรมิใหก้ารจดัการเอกสารและจดหมายเหตุของมหาวทิยาลยัสามารถสนับสนุน        

งานบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพอืสนองความตอ้งการตามภารกจิ รวมทงัเพอืการกําหนด

แนวปฏิบัติทีดีของงานด้านการจัดการเอกสารในมหาวิทยาลยั ศึกษาโดยการวิเคราะห์

วรรณกรรมทีเกียวข้องและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรระดับบริหารของ

มหาวทิยาลยั รวมทงัการสงัเกตการณ์การดาํเนินงานของรฐัในดา้นนโยบาย กลยทุธก์ารจดัการ

เอกสารของมหาวทิยาลยั และการกําหนดทิศทางของระบบการจดัการเอกสารในอนาคต  

ผลการวจิยัพบวา่มหาวทิยาลยั Makerere  ไม่มนีโยบายด้านการจดัการเอกสาร ซงึอาจทําให้

บุคลากรผูป้ฏบิตังิานด้านการจดัการเอกสารขาดความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีทําให้ระดบั

ประสทิธภิาพในงานดา้นการจดัการเอกสารและความรบัผดิชอบในงานอยูใ่นระดบัตาํ  ขาดการ

พฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถเชอืมโยงการบรกิารไดท้วัทงัมหาวทิยาลยั 

Cleophas Ambira และ Henry Kemoni (2011) ศกึษาวจิยัเรอืง “Records 

management and risk management at Kenya Commercial Bank Limited, Nairobi”     

เพือสํารวจการจดัการเอกสารและการจดัการความเสียงของธนาคาร Kenya Commercial 

Bank (KCB) Ltd. ในกรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา และให้ข้อเสนอแนะ           

เพือปรบัปรุงบทบาทหน้าทีเกียวกบัการจดัการเอกสารและการจดัการความเสียงใน KCB     

โดยมีวตัถุประสงค์  ข้อ คือ พิสูจน์ลกัษณะและประเภทของความเสียงที KCB เผชิญ   

วเิคราะห์กระบวนการทางธุรกจิและจําแนกเอกสารท ีKCB ผลติ กําหนดขอบเขตการจดัการ

เอกสารของ KCB เพอืเป็นเครอืงมอืในการจดัการความเสยีง จําแนกว่าเอกสารใดเป็นเอกสาร 

ทสีําคญัทสีุด (Vital Records) ของ KCB ทงัจากลกัษณะของเอกสารนันเองและจากคุณค่า   

ของเอกสารทมีต่ีอธนาคาร และใหข้อ้เสนอแนะเพอืเพมิภารกจิในงานดา้นการจดัการเอกสารใน

ปจัจุบนั  ซงึจะสนบัสนุนภารกจิในการจดัการความเสยีงใน KCB เกบ็ขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์

โดยใชก้รอบทฤษฎกีารจดัการเอกสารแบบต่อเนือง (Records Continuum Model) ของ Frank 

Upward (1980) และประยกุตห์ลกัการจดัการความเสยีงของรฐับาลแคนาดา ( ) เกบ็ขอ้มูล
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ในเดอืนกนัยายน ค.ศ.  ถงึเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.   ผลการศกึษาพบว่า KCB เผชญิ

กบัความเสยีงในหลายระดบัด้วยลกัษณะทางธุรกิจของธนาคาร KCB มีการผลิตเอกสาร

เพมิเตมิเป็นจาํนวนมากจากกจิกรรมการดําเนินงานของธนาคาร การดําเนินการด้านเอกสาร

และระบบการจดัการเอกสารทไีม่เพียงพอเป็นการทําลายบทบาทหน้าทใีนการจดัการความ

เสยีงของ KCB  

. งานวจิยัทศีกึษาดา้นปญัหาจากการจดัการเอกสาร ไดแ้ก่ 

Ebele Joyce Egwunyenga (2009) ศึกษาเรือง “Record Keeping in 

Universities: Associated Problems and Management Options in South West Geo-

Political Zone of Nigeria”  เพอืตรวจสอบถึงปญัหาด้านการจดัการเอกสารและทางเลอืก     

ดา้นการจดัการงานสารบรรณของมหาวทิยาลยัในพนืทแีถบภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ

ไนจเีรยี โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากตวัแทนเจา้หน้าท ี  กลุ่มคอื เจา้หน้าทฝี ่ ายวชิาการ

จํานวน  คน และเจ้าหน้าทฝี ่ ายอืนๆ จํานวน ,  คน รวมจํานวน ,  คน ผลจาก

การศกึษาพบขอ้มลูทศันคตดิา้นลบของเจ้าหน้าทซีงึเป็นปญัหาด้านการจดัการเอกสาร ได้แก่ 

การรกัษาความปลอดภยัของเอกสารทไีม่เหมาะสม  การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ การ

ขาดประสทิธภิาพในการเขา้ถึงเอกสาร ขาดนโยบายการจดัการเอกสาร ขาดแหล่งทรพัยากร 

ไม่มีตารางกําหนดอายุเอกสารและตารางการทําลายเอกสาร การเสนอแนะแนวทางในการ

จดัการงานสารบรรณ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการให้ความรู้ด้านนโยบายการ

จดัการเอกสารแก่เจ้าหน้าททีุกคน การฝึกอบรมการใช้ระบบคอมพวิเตอร์กบัเอกสารทุกฉบบั

อยา่งเตม็รปูแบบ และการจดัเตรยีมคู่มอืดา้นการจดัการเอกสารของมหาวทิยาลยั ผลทไีด้ทําให้

มกีารเสนอแนะถึงการจดัจ้างเจ้าหน้าทผีู้ได้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัการเอกสารแบบมือ

อาชพีนอกเวลา และ/หรอืการส่งเจ้าหน้าทไีปฝึกอบรมในส่วนทจีําเป็น และเสนอแนะให้มกีาร    

ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทใีหม่และพฒันาปรบัปรุงเนือหาการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทเีดมิ รวมทงั

การจดัทาํคู่มอืการจดัแฟ้ มเอกสารของมหาวทิยาลยัดว้ย 
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บทที  

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

การวิจ ัยเรือง “ระบบการจัดการเอกสารราชการของสํานักราชเลขาธิการ ”        

เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มวีธิกีารดาํเนินการวจิยัตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

1. การกาํหนดแหล่งขอ้มลูและประชากรทใีชใ้นการวจิยั 

2. การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

4. การนําเสนอผลการวจิยั 

 

การกาํหนดแหล่งข้อมลูและประชากรทีใช้ในการวิจยั 

1. แหล่งขอ้มลู 

แหล่งข้อมูลทีสําคญัทีใช้ในการศึกษาวจิยัคือ เอกสารและสิงพิมพ์เกียวกบั       

การบรหิารจดัการของสาํนกัราชเลขาธกิาร และคู่มอืการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

.   เอกสารคู่มอืการปฏบิตังิานของกองกลาง พ.ศ.   

.   เอกสารคู่มอืการปฏบิตังิานของกองการในพระองค ์พ.ศ.  

.   คู่มอืระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.  

.   คู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสาํนกัราชเลขาธกิาร พ.ศ.  

การสมัภาษณ์บุคลากรผูร้บัผดิชอบงานและผูท้เีกยีวขอ้งกบัการจดัการเอกสาร 

รวมทังการสงัเกตสภาพการทํางานและสถานทีปฏิบัติงานจดัการเอกสารของหน่วยงาน        

คอื กองกลาง  และกองการในพระองค ์สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร   

2. ประชากร 

ศึกษาจากบุคลากรสังกดักองกลาง  และกองการในพระองค์ ส ังกดัสํานัก         

ราชเลขาธกิาร  โดยเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน  คน ไดแ้ก่ 

.  ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการและบริหารทัวไปสังกัดกองกลาง        

และกองการในพระองค ์จาํนวน  คน  

.  ตัวแทนเจ้าหน้าทีผู้ร ับผิดชอบ/ปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มงาน        

กลุ่มงานละ  คน ยกเวน้กลุ่มงานทมีภีารกจิเฉพาะทแีตกต่างกนัไปในระดบังาน ใช้ตวัแทน  

งานละ  คน รวมจาํนวน    คน จากหน่วยงานดงันี 

. .  กองกลาง ไดแ้ก่  กลุ่มงานดงันี      
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. กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป  

. กลุ่มงานการคลงั  

. กลุ่มงานการเจา้หน้าท ี  

. กลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

. .  กองการในพระองค ์ไดแ้ก่  กลุ่มงานดงันี 

1. กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป 

. กลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน 

. กลุ่มงานส่วนพระองค ์

. กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ 

. กลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห ์

 

ตารางท ี   ขอ้มลูวนัเวลา รายชอื ตาํแหน่ง และสงักดัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

กลุ่มงาน ชือ-สกลุผู้ให้สมัภาษณ์ ตาํแหน่ง วนัทีสมัภาษณ์ 

กองกลาง 

อาํนวยการ

และบรหิาร

ทวัไป 

 

สบิตาํรวจโทศริ ิ ปะทะขนีงั 

 

นกัจดัการงานทวัไปชาํนาญการ

พเิศษ (ผูอ้าํนวยการกลุ่ม) 

 ธ.ค.  

 

 น.ส.นนัทกา  ปุรนิทราภบิาล นกัจดัการงานทวัไปชาํนาญการ

พเิศษ 

 พ.ย.  

นายกติตพิศ  แกว้เทพ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน  พ.ย.  

น.ส.ศริเิพญ็  แอลอง 

 

เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

นางอนุรตัน์  เกดิสุข 

 

เจา้พนกังานธุรการอาวโุส  พ.ย.  

นายพรีพงศ ์ รตันเศรณ ี

 

เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน  พ.ย.  

การคลงั น.ส.ปิยะวรรณ  เตยีศริ ิ

 

เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี

ปฏบิตังิาน 

 พ.ย.  

น.ส.อทติยา  แซ่แต ้ พนกังานบรกิารประจาํ-

สาํนกังาน 

น.ส.กญัฐกิาพร  ก๊กเหลยีม 

 

เจา้พนกังานพสัดุ 
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ตารางท ี   ขอ้มลูวนัเวลา รายชอื ตาํแหน่ง และสงักดัของผูใ้หส้มัภาษณ์ (ต่อ) 

กลุ่มงาน ชือ-สกลุผู้ให้สมัภาษณ์ ตาํแหน่ง วนัทีสมัภาษณ์ 

การเจา้หน้าท ี น.ส.กษมา  หน่ายคอน นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ  พ.ย.  

น.ส.กาญจนา  สุขทว ี นกัทรพัยากรบุคคลปฏบิตักิาร 

น.ส.อภญิญา  สุภาผล พนกังานบรกิารประจาํ

สาํนกังาน 

น.ส.สุลดัดา  พานา นกัทรพัยากรบุคคลปฏบิตักิาร  ธ.ค.  

คอมพวิเตอร ์   

และขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส ์

นางปิยะนารถ  การปรชีา 

 

เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน  พ.ย.  

กองการในพระองค ์

อาํนวยการและ

บรหิารทวัไป  

นางวริภา  สกุลประเสรฐิ นกัจดัการงานทวัไปชาํนาญ

การพเิศษ 

 พ.ย.  

นายปญัญา  โชตปิระภา วทิยากรปฏบิตักิาร 

 

พระราชกรณียกจิ นายณฐัพล  เทยีนหอม เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน  พ.ย.  

บรมราชานุเคราะห ์นายศุภชยั  วลเีกยีรตกุิล 

 

วทิยากรปฏบิตักิาร 

 

 พ.ย.  

เสดจ็พระราช -

ดาํเนิน 

นางเพญ็ศริ ิ แยม้พรายภริมย์

 

เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

 

 พ.ย.  

ส่วนพระองค ์

 

น.ส.ธญัภทัร  ทววีรรณ นกัจดัการงานทวัไปปฏบิตักิาร  พ.ย.  

น.ส.วภิารตัน์  สงวนศกัด ิ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

การวจิ ัยนีใช้เครืองมือ  อย่าง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลภารกิจและเอกสาร     

และประเดน็คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์     

. การสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูภารกจิและเอกสาร มขีนัตอนดงันี 

.  ศกึษาวรรณกรรมทีเกยีวกบัการวเิคราะห์เอกสารตามหลกัการวเิคราะห์

ภารกจิองคก์ร (Functional Analysis/ Business Activities) 

.  ศึกษาคู่มอืการปฏบิตังิานของกองกลาง และกองการในพระองค์ สงักดั

สาํนกัราชเลขาธกิาร รวมทงัคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสาํนกัราชเลขาธกิาร 
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.  สร้างแบบบันทึกข้อมูลลักษณะภารกิจและเอกสาร โดยประยุกต์จาก      

การวเิคราะหภ์ารกจิองคก์รและคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

.  นําแบบบนัทกึขอ้มลูลกัษณะภารกจิและเอกสาร ทสีร้างเสรจ็แล้วเสนอต่อ  

อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์

.  นําแบบบันทึกข้อมูลลักษณะภารกิจและเอกสาร มาปรับปรุงแก้ไข        

และนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลู 

. การสรา้งประเดน็คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์ มขีนัตอนดงันี 

.  ศกึษาวรรณกรรมทีเกยีวขอ้ง ได้แก่ มาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 

15489 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฉบับที  พ.ศ.            

และฉบบัท ี  พ.ศ.  

.  สอบถามขอ้มูลพืนฐานด้านการจดัการเอกสารของกลุ่มงานจากตวัแทน

กลุ่ม/กอง  

.  ออกแบบประเดน็คาํถามทใีชใ้นการสมัภาษณ์ โดยกําหนดประเดน็คําถาม

เป็น  ตอน คอื 

ตอนท ี  ขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ เช่น ชอื-สกุล  ตาํแหน่ง  สงักดั 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์การทาํงาน 

ตอนท ี  การจดัการเอกสารราชการของหน่วยงาน เป็นคําถามทมีเีนือหา

ครอบคลุม  ดา้น ไดแ้ก่ 

. ด้านการบริหารจดัการงานเอกสาร คือ การกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางด้านการจัดการงานเอกสาร งบประมาณ บุคลากรและการพัฒนา การบริหาร       

ความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุด (Vital Records) 

. ด้านกระบวนการจดัการเอกสาร ได้แก่ การผลติเอกสาร การรบั-ส่ง

เอกสาร  การยมื  การจดัเกบ็  การคน้หา และการกาํจดัเอกสาร 

. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเอกสาร เช่น การแปลง

เอกสาร ให้อยู่ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการจัด เก็บและระบบการสืบค้น เอกสาร               

ดว้ยคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

.  ด้านปญัหาและ อุปสรรคเกียวกับการบริหารจัดการ เอกสาร 

กระบวนการดาํเนินงาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเอกสาร  

.  นําเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวทิยานิพนธ์เพือพิจารณาร่างประเดน็คําถาม

สาํหรบัการสมัภาษณ์ 

.  ปรับปรุงแก้ไขร่างประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์และเสนอ

ผู้เชียวชาญจํานวน  คน พิจารณาเพือหาค่าความเทียงตรง (Validity) (รายละเอียด         

ของผูเ้ชยีวชาญอยูใ่นภาคผนวก ก) 
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.  นํ าร่ างประ เด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์มาปรับปรุ งแก้ ไข             

ตามคาํแนะนําของผูเ้ชยีวชาญและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์ 

.  นําเสนอร่างประเด็นคําถามสําหรบัการสมัภาษณ์ให้อาจารย์ผู้ควบคุม

วทิยานิพนธพ์จิารณาอกีครงัหนึง เพอืใชเ้ป็นประเดน็คาํถามฉบบัสมบรูณ์ 

. ลักษณะของแบบบันทึกข้อมูลภารกิจและเอกสาร เป็นแบบบันทึกข้อมูล

เกยีวกบัภารกจิหลกั ภารกจิย่อยของกลุ่มงาน กจิกรรม และกลุ่มเอกสารทเีกดิขนึ (ตวัอย่าง

แบบบนัทกึขอ้มลูภารกจิและเอกสาร และประเดน็คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์อยู่ในภาคผนวก 

ข และ ค ตามลาํดบั) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

. การเกบ็รวบรวมข้อมูลภารกิจและเอกสาร เพอืนําเสนอผลการวจิยัมวีธิกีาร

ดงันีคอื 

.  ผูว้จิยัอ่านและศกึษาขอ้มลูจากคู่มอืการปฏบิตังิานของกองกลาง และกอง

การในพระองค ์รวมทงัคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

.  วิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจย่อย และกิจกรรมของแต่ละภารกิจ          

ของแต่ละกลุ่มงาน พรอ้มทงับนัทกึขอ้มลูลงในแบบบนัทกึขอ้มลู 

.  พิจารณากิจกรรม และเอกสารทเีกิดจากกิจกรรมเพือจําแนกหมวดหมู่   

ของเอกสารทเีกดิขนึตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสํานักราชเลขาธกิาร และบนัทกึ  

ลงในแบบบนัทกึขอ้มลู 

. การสมัภาษณ์มวีธิกีารดงัน ี

.  จ ัดส่งประเด็นคําถามการสัมภาษณ์ทีสมบูรณ์แล้วถึงผู้อํานวยการ       

กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปของกองกลาง  และกองการในพระองค์ รวมทงัเจ้าหน้าที

ซงึเป็นตวัแทนของทุกกลุ่มงานของทงั  กองทปีฏบิตังิานด้านการจดัการเอกสารของกลุ่มงาน

ทุกคนไวล้่วงหน้า พรอ้มทงัขอกาํหนดวนัสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ  

.  ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้ว ิจ ัยไปพบและสัมภาษณ์ ณ ทีทําการ          

ของผู้ให้สมัภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ ผู้วจิยัซกัถามตามประเด็นคําถามทีแจ้งไว้ล่วงหน้า      

และสอบถามถึงลกัษณะเฉพาะของสายการบงัคบับญัชา รวมทงัลําดบัขนัของการเสนอแฟ้ ม

ของแต่ละกองเพอืใหเ้ขา้ใจถงึขนัตอนของการปฏบิตังิานตามภารกจิได้ดยีงิขนึโดยบนัทกึเสยีง

และจดบนัทกึขอ้มลูสรุปลงในแบบบนัทกึขอ้มูลการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์แต่ละครงัใช้เวลา

ประมาณ  ถงึ  ชวัโมง หากกลุ่มงานใดมเีอกสาร หรอืสงิพมิพท์มีขีอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัคําถาม 

ผู้วจิยัได้ขอศึกษาและขอทําสําเนาเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย (ยกเว้นผู้อํานวยการกลุ่มงาน

อํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง และน.ส.สุลดัดา พานา สงักดักลุ่มงานการเจ้าหน้าท ี

กองกลาง ไดใ้หข้อ้มลูทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละทางโทรศพัท)์  
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.  ผูว้จิยัถอดเทปสมัภาษณ์และเรยีบเรยีงขอ้มูลทไีด้จากการสมัภาษณ์ทนัท ี   

หากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ช ัดเจนจึงสอบถามทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอสมัภาษณ์เพมิเตมิ 

ภายหลงัจากการประมวลขอ้มูลทุกๆ ประเภท ผู้วจิยัได้เรยีบเรยีงขอ้มูลทงัหมด

จดัส่งใหผู้ส้มัภาษณ์ตรวจสอบและลงนามรบัรองขอ้มูลถูกต้องและได้รบัคนืครบถ้วนเมอืวนัท ี 

  มนีาคม   

 

การนําเสนอผลการวิจยั 

ผูว้จิยัไดเ้ขยีนผลการวจิยัตามหวัขอ้ทกีาํหนดไวเ้ป็นโครงเรอืงดงัน ี

. สภาพระบบการจดัการเอกสารราชการของกองกลาง และกองการในพระองค ์   

โดยประยกุตใ์ชเ้กณฑม์าตรฐาน ISO 15489 หมวดนโยบายและหน้าทคีวามรบัผดิชอบ (Policy 

and Responsibilities) รวมทังสาระสําคัญในด้านกระบวนการดําเนินงานด้านเอกสาร         

จากระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  และ ฉบบัท ี  พ.ศ.                 

มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน ี

.  การวิเคราะห์เอกสารทีเกิดจากภารกิจของกองกลาง และกองการ          

ในพระองค ์สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร โดยนําเสนอเป็นความเรยีงประกอบตารางแสดงภารกจิ

หลกัและกลุ่มเอกสารทเีกดิจากภารกจิ  

.  สภาพการจดัการเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค์ สงักดั

สาํนกัราชเลขาธกิาร โดยแยกเป็น  ตอน คอื ตอนท ี  การบรหิารงานเอกสาร และตอนท ี  

กระบวนการดําเนินงานด้านเอกสารทงัในภาพรวมและกระบวนการดําเนินงานเอกสารทีมี

ลกัษณะเฉพาะของกองกลางและกองการในพระองค์ นําเสนอด้วยความเรยีงประกอบตาราง

แสดงผล 

สาํหรบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูนําเสนอในบทท ี  
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บทที  

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยันี เป็นการนําขอ้มลูทไีดเ้กบ็รวบรวมจากการสมัภาษณ์ 

การสงัเกตสถานททีาํงาน และการศกึษาเอกสารทเีกยีวขอ้งมาประมวลผล จดัระบบ เรยีบเรยีง

และนําเสนอตามลาํดบัดงัน ี

 . การวิเคราะห์เอกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของกองกลาง และกองการ           

ในพระองค ์สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร 

 . สภาพการจดัการเอกสารราชการของกองกลาง และกองการในพระองค ์         

สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร 

 

. การวิเคราะหเ์อกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของกองกลาง และกองการในพระองค ์

สงักดัสาํนักราชเลขาธิการ 

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองกลางและกองการในพระองค์ทําให้เกิด

เอกสารซงึสามารถแยกออกไดเ้ป็น  ประเภท คอืประเภทเอกสารราชการทวัไป และประเภท

เอกสารเฉพาะ เอกสารราชการทัวไปได้แก่ หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน หนังสือ

ประทบัตรา หนงัสอืสงัการ หนงัสอืประชาสมัพนัธ ์และหนงัสอืทเีจา้หน้าททีาํขนึ หรอืรบัไวเ้ป็น

หลกัฐานในราชการ ซงึการจดัทําหนังสอืเหล่านีได้ยดึถือตามแนวทางทกีําหนดไวใ้นระเบยีบ

สาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  ประเภททสีองคอื เอกสารเฉพาะ ได้แก่

เอกสารทมีลีกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากเอกสารราชการทวัไป ลกัษณะเอกสารทเีกดิจากภารกจิ

ของกองกลางและกองการในพระองคม์รีายละเอยีดดงัน ี

1.1  เอกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของกลุ่มงานในสงักดักองกลาง 

จากการใชห้ลกัการวเิคราะหภ์ารกจิขององคก์รวเิคราะหภ์ารกจิหลกัของกองกลาง

พบว่า ภารกจิหลกัทีสําคญัของกองกลาง ได้แก่ งานบรหิารทวัไป งานแต่งตงัและเข้าเฝ้ าฯ  

งานสถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ งานการคลงั งานการเจา้หน้าท ีและงานคอมพวิเตอร ์ 

1.1.1 เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป 

การปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานในสงักดักองกลางจะถูก

จาํแนกออกเป็นภารกจิยอ่ย ซงึภารกจิยอ่ยเหล่านปีระกอบไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ทําให้เกดิเป็น
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กระบวนการดาํเนินงาน โดยมเีอกสารเป็นเครอืงมอื หรอืหลกัฐานในการปฏบิตังิาน ภารกจิของ

กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป สงักดักองกลางมดีงันี 

. . .  ปฏิบตัิงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ งานตรวจ      

ลงตราพระปรมาภไิธย  งานนําความกราบบงัคมทูล งานประชาสมัพนัธ์ภายใน งานอาคาร

สถานท ีและยานพาหนะ ของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

. . .  ดําเนินการเกียวกบังานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการ       

รวมทงัจดัทาํแผนงานของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

. . .  ปฏบิตังิานร่วมกบักองต่างๆ หรอืสนับสนุนการปฏบิตัติามที

ไดร้บัพระราชกระแส หรอืตามทไีดร้บัมอบหมาย (สาํนกัราชเลขาธกิาร, ) 

กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิของกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป สงักดักองกลาง ได้แก่ เอกสารทีเกิดจากกิจกรรมของงานซึงเป็นภารกิจย่อยทีแยก

ออกมาจากภารกิจหลกัของกลุ่มงานตามทแีสดงไว้ในตารางท ี  โดยแสดงภารกจิหลกัของ  

กลุ่มงาน กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึ รวมทงัระบุรหสักํากบักลุ่มเอกสารเหล่านัน ซงึรหสัทใีช้ได้มา

จากการกําหนดรหัสกํากับเอกสารจากคู่มือการจัดเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ            

ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.  รหสักํากบัเอกสารทมีเีครอืงหมายดอกจนั * กํากบั หมายถึง รหสั

กลุ่มเอกสารทไีดร้บัการปรบัปรุงเพมิเตมิเมอืเดอืนมกราคม พ.ศ.  แต่ยงัไม่มกีารจดัอบรม

ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร ส่วนกลุ่มเอกสารทใีส่เครอืงหมายยตัภิงัค์ – ในช่องรหสัเอกสารแสดงว่า

เป็นเอกสารทยีงัไม่มกีารกาํหนดรหสักาํกบัเอกสารไวใ้นคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราช

เลขาธกิาร 

 

ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานบรหิารทวัไป 

 

.  เอกสารแผนและโครงการ  บห  

.  เอกสารการจดัทาํงบประมาณ  กง  

1.3 เอกสารการเบกิจ่ายวสัดุ ครุภณัฑ ์ พส 

1.4 รายงานการประชุม  บห  

1.5 เอกสารการเลอืนขนัเงนิเดอืน บค . * 

.  เอกสารดา้นสวสัดกิารและการฝึกอบรม  บค  

.  ใบลาประเภทต่างๆ  บค  

.  หนงัสอืโตต้อบหน่วยงานภายในและภายนอก บห  
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป (ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานบรหิารทวัไป 

(ต่อ) 

.  เอกสารงบประมาณเครอืงแต่งกายของบุคลากร

สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร 

กง 

.  เอกสารประชาสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน ปส 

. งานสารบรรณ

กลาง 

 

.  ทะเบยีนหนงัสอืรบั หนงัสอืส่ง  บห  

.  ทะเบยีนหนงัสอืคาํสงัสาํนกัราชเลขาธกิาร  บห  

.  รายงานการปฏบิตัหิน้าทนีอกเวลาราชการ - 

.  หลกัฐานการจดัสง่เอกสารไปทางไปรษณีย ์

และสงิของทลูเกลา้ฯ ถวาย กรณีพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัแปรพระราชฐาน 

- 

.  เอกสารการนําความกราบบงัคมทูลรายงาน

ต่างๆ จากสาํนกัพระราชวงั 

รง 

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตในเรอืงต่างๆ ไดแ้ก่ การก่อสรา้งอาคาร

สาํนกัพระราชวงั อาคารกรมราชองครกัษ์          

ขอพระบรมราชานุญาตใชเ้งนิทา้ยทนีงั 

กอ  

.  หลกัฐานการนําสง่หนงัสอืกราบบงัคมทลู    

พระบรมวงศท์ุกพระองคท์สีง่ผ่านมายงัสาํนกั          

ราชเลขาธกิาร 

- 

.  เอกสารขอ้มลูผูบ้รหิารสาํหรบัจดัพมิพ ์    

ปฏทินิหลวง 

ปส .  

.  เอกสารขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงาน

และผูบ้รหิารสาํหรบัลงพมิพใ์นนามสงเคราะห ์     

ของส่วนราชการ 

ปส .  

.  ทะเบยีนส่งหนงัสอื  บห  

. งานแต่งตงัและ     

เขา้เฝ้ าทลูละอองธุล-ี     

พระบาท 

.  เอกสารการขอพระราชทานแต่งตงับุคคลตาม

บทบญัญตัริฐัธรรมนูญทตีอ้งขอโปรดเกลา้ฯ แต่งตงั 

กอ  

.  เอกสารการขอฯ เขา้เฝ้ า ฯ เพอืกราบบงัคมทูล

ลาไปศกึษาต่อ / รายงานผลการศกึษา  

กอ  
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป (ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานแต่งตงัและ     

เขา้เฝ้ าทลูละอองธุล-ี     

พระบาท (ต่อ) 

.  เอกสารกราบบงัคมทูลรายงานผลการศกึษา

ของนกัเรยีนทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 

กอ . .  

.  บันทึกการเข้าเฝ้ าฯ แผนผังการเข้าเฝ้ าฯ      

ในแต่ละครงัเพอืประกอบเป็นขอ้มลูในครงัต่อไป 

กอ  

.  เอกสารลกูเสอืฯ เขา้เฝ้ าฯ รบัพระราชทานพร กอ  

.  บญัชรีวมเพอืนําความกราบบงัคมทลูฯ รง 

. งานสถาปนาและ

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 

.  เอกสารการขอฯ เขา้เฝ้ า ฯ ในโอกาสรบั

พระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ชนัสายสะพาย  

อส 

.  เอกสารการขอพระราชทานเหรยีญดุษฎมีาลา                

เขม็ศลิปวทิยา  

อส .  

.  เอกสารการขอพระราชทานยศ ถอดยศ ทหาร 

/ ตาํรวจ /  กองอาสารกัษาดนิแดน 

กอ  

.  เอกสารการขอพระราชทาน

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์  

เครอืงหมายตอบแทน และการเรยีกคนื 

อส  

.  เอกสารการขอพระราชทาน

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์จลุจอมเกลา้ 

อส .  

.  เอกสารการขอพระราชทานสถาปนา เลอืน  

และตงัสมณศกัด ิ

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระปรมาภิไธย                    

ในประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศ ทหาร / 

ตาํรวจ กองอาสารกัษาดนิแดน 

อส  

.  เอกสารการขอพระราชทานเงนิเป็นค่าใชจ้่าย

ส่วนพระองค ์

กง .  

.  เอกสารการขออนุมตัสิงัจ่ายเงนิค่าใชจ้่าย      

ในโครงการพฒันาตามพระราชดาํร ิ

กง 

.  เอกสารการนําความกราบบงัคมทลู         

ตามรายงานของสาํนกัพระราชวงั 

 

รง 
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. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานการคลงั  

ภารกิจของกลุ่มงานการคลัง  ได้แก่  การดําเนินงานเกียวกับ           

งานการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ และการเงนิส่วนพระองค์ กลุ่มเอกสาร         

ทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานการคลงั สงักดักองกลาง แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานการคลงั  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร

. งานการเงนิ .  เอกสารเบกิ-จ่ายเงนิสวสัดกิาร ค่าวสัดุ ค่าใชส้อย 

ค่าตอบแทน ครุภณัฑแ์ละสงิก่อสรา้ง 

กง . .  

.  เอกสารการเบกิเงนิเดอืน ค่าจา้ง บําเหน็จบํานาญ และ

เงนิอนืในลกัษณะเดยีวกนั 

กง . .  

.  หลกัฐานการรบั-นําส่งเงนิเขา้บญัชกีระทรวงการคลงั - 

.  หนงัสอืส่งตวั - 

.  รายงานสถานะเงนิฝากธนาคาร กง .  

.  หลกัฐานการรบัฝากเงนิหรอืสงิของทลูเกลา้ฯ ถวาย กง .  

. งานบญัชแีละ

งบประมาณ 

.  เอกสารการจดัทาํงบประมาณประจาํปี กง .  

.  เอกสารการขออนุมตังิบกลางโครงการตามพระราชดาํร ิ - 

.  เอกสารการขออนุมตังิบกลาง กง .  

.  เอกสารการโอนเปลยีนแปลงงบประมาณ กง  

.  ทะเบยีนรบั-ส่งหนงัสอื บห  

.  บญัช ีและเอกสารประกอบการจดัทาํบญัช ี กง  

.  ใบโอน และเอกสารประกอบการจดัทาํใบโอน - 

.  รายงานตน้ทุนผลผลติ กง .  

. งานพสัดุ 

 

.  เอกสารประกอบการจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์โดยวธิตีกลง

ราคา 

พส .  

.  เอกสารประกอบการจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์โดยวธิสีอบ

ราคา 

พส .  

.  เอกสารประกอบการจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์โดยวธิพีเิศษ พส .  

.  เอกสารการจดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ ์โดยวธิปีระกวดราคา 

 

พส .  
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ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานการคลงั (ต่อ) 

ภารกิจย่อย กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานพสัดุ 

(ต่อ) 

 

.  ทะเบยีนใบเบกิวสัดุ พส  

.  หลกัฐานการรบั – จ่ายวสัดุ พส  

.  ทะเบยีนคุมครุภณัฑ ์ พส  

.  เอกสารการซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา พส .  

 

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานการเจา้หน้าท ี 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าทีมีภารกิจทางด้านการดําเนินการเกียวกับ      

การสรรหา การพฒันา และการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของสาํนกัราชเลขาธกิาร รวมทงั

จดัสวสัดิการของขา้ราชการและลูกจ้างของสํานักราชเลขาธกิาร กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจาก

ภารกจิหลกัของกลุ่มงานการเจา้หน้าท ีสงักดักองกลาง แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

 

ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานการเจา้หน้าท ี 

 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งาน

อตัรากาํลงั 

.  เอกสารการสมคัรงาน สอบคดัเลอืกและบรรจุบุคคล

เขา้รบัราชการ 

บค . .  

.  เอกสารการเลอืนเงนิเดอืน เลอืนค่าจา้งประจาํ เลอืน

ค่าตอบแทน 

บค .  

.  เอกสารการโอน  บค .   

     เอกสารการยา้ย บค .  

     เอกสารการลาออก  บค . .  

     เอกสารการเกษยีณอาย ุ บค . .  

     เอกสารการต่ออายรุาชการ บค  

.  เอกสารการจ่ายตรงเงนิเดอืนและค่าจา้ง - 

.  เอกสารการจดัทาํเงนิรางวลัประจาํปี บค . * 

.  เอกสารการต่อเวลาราชการของขา้ราชการ บค  

.  เอกสารการจัดจ้างพนักงานราชการ กรณีกอง

คดัเลอืกบุคคล 

บค . .  

.  เอกสารการลาออกของพนกังานราชการ บค .  
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ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานการเจา้หน้าท ี(ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งาน

อตัรากาํลงั (ต่อ) 

.  เอกสารการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการเพอืเลอืนค่าตอบแทน 

บค * 

. งานฝึกอบรม

และพฒันา 

 

.  เอกสารแผนการดาํเนินงานโครงการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากรสาํนกัราชเลขาธกิาร 

บค  

.  เอกสารการประสานงานการศกึษาต่อทงัในและ

ต่างประเทศ 

บค .  

.  เอกสารการประสานงานฝึกอบรมและ 

บรรยายใหค้วามรูท้จีดัโดยหน่วยงานภายนอก 

บค .  

.  เอกสารการขออนุมตัโิครงการฝึกอบรม  บค  

.  เอกสารการขออนุมตัโิครงการฝึกอบรม กรณี 

หลกัสตูรการฝึกอบรมภาษาองักฤษ ณ ต่างประเทศ     

ทุนพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ        

สยามบรมราชกุมาร ี

บค .  

.  เอกสารสรุปสถติกิารมาปฏบิตัริาชการของสาํนกั     

ราชเลขาธกิาร 

บค  

. งานทะเบยีน

ประวตัแิละ

สวสัดกิาร 

 

.  เอกสารการพจิารณาโทษทางวนิยั - 

.  ทะเบยีนรบั-ส่ง และบญัชกีารจดัเกบ็หนงัสอืราชการ บห  

.  ก.พ.  บค  

.  สาํเนาคาํสงัและเอกสารเพอืเกบ็เขา้แฟ้ มประวตั ิ บค  

.  เอกสารการไดร้บัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ บค  

.  เอกสารการใชส้วสัดกิารต่างๆ - 

.  สถติกิารลา บค  

.  ใบนําความกราบบงัคมทลู เรอืงการลาไปต่างประเทศ บค .  

.  เอกสารการขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์

อนัเป็นทเีชดิชยูงิชา้งเผอืกและมงกุฎไทย กรณีปกต ิ

อส .  

.  เอกสารการขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์

อนัเป็นทเีชดิชยูงิชา้งเผอืกและมงกุฎไทย กรณีพเิศษ 

อส .  

.  เอกสารการขอพระราชทานเหรยีญจกัรพรรดมิาลา อส .  
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. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานคอมพวิเตอร์และขอ้มูล

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีภารกิจเกียวกับ      

การบรหิารจดัการ ปรบัปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสาํนกัราชเลขาธกิาร

รวมทงัสนับสนุน จดัหา ดูแล และจดัเกบ็ข้อมูลสารสนเทศของสํานักราชเลขาธกิาร (สํานัก    

ราชเลขาธกิาร, : ) กลุ่มเอกสารทเีกิดขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานคอมพวิเตอร์     

และขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์สงักดักองกลาง แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

.  งานบรหิาร

ขอ้มลูเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1.1 เอกสารการบรหิารจดัการ และนําเขา้ขอ้มลู        

พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสั พระราชกรณียกจิ   

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ พระบรมวงศานุวงศ ์และพระมหา-

กรุณาในดา้นต่างๆ ตลอดจนภารกจิขององคมนตร ี 

และขอ้มลูอนืๆ ของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

ปส 

.  เอกสารการบรหิารจดัการและบาํรุงรกัษาระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน 

บห 

.  เอกสารการวเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูสารสนเทศ

ใหก้บัผูบ้รหิาร 

บห 

.  เอกสารการใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูในระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน และขอ้มลูอนื ๆ 

- 

.  เอกสารการจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ และสอื  

สารสนเทศต่างๆ เช่น VCD/DVD/CD 

ปส 

.  คู่มอืดา้นระบบสารสนเทศ - 

.  เอกสารการแกไ้ขปญัหาเบอืงตน้ของเครอืง

คอมพวิเตอรแ์ละการซ่อมบาํรุงคอมพวิเตอร ์

- 

.  เอกสารการขอใชบ้รกิาร/ยกเลกิ ระบบสารสนเทศ

ของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

- 

.  เอกสารการดาํเนินโครงการจดัหาเครอืง

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 

พส 
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

.  งานบรหิาร

ขอ้มลูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ต่อ) 

 

.  เอกสารงบประมาณเทคโนโลยสีารสนเทศประจาํปี    

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 

กง 

.  เอกสารการสาํรองขอ้มลูและการกูค้นื (Backup & 

Recovery) ของหน่วยงาน 

- 

.  ทะเบยีนรบั-ส่งหนงัสอืของกลุ่มงานคอมพวิเตอร์

และขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

บห  

. งานบรหิาร

เครอืขา่ยและ

คอมพวิเตอร ์

.  บญัชอุีปกรณ์เครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย อุปกรณ์

เครอืขา่ย และอุปกรณ์อนืๆ ทเีกยีวขอ้งของหน่วยงาน 

พส 

.  เอกสารการแกไ้ขปญัหาเครอืขา่ย และการบาํรุง 

รกัษาอุปกรณ์เครอืขา่ย 

พส 

.  เอกสารการบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ยทงัภายใน 

และภายนอก 

- 

.  เอกสารเกยีวกบัการรกัษาความมนัคงปลอดภยั 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- 

. งานวเิคราะห ์

พฒันาระบบ

สารสนเทศ 

.  เอกสารการศกึษา วเิคราะหโ์ครงการพฒันา/

ปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

- 

.  เอกสารการพฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ - 

.  เอกสารการบาํรุงรกัษาและสนบัสนุนการใช้

ระบบงาน 

- 

.  เอกสารการฝึกอบรมการใชร้ะบบสารสนเทศ      

ของหน่วยงาน 

บค  

 

เอกสารทีมีล ักษณะเฉพาะตามภารกิจของกลุ่มงานอํานวยการ       

และบริหารทวัไปสงักดักองกลาง ได้แก่ เอกสารของงานแต่งตงัและเขา้เฝ้ าฯ คือ พระบรม   

ราชโองการ และเอกสารของงานสถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ คอื สถาปนาสมณศกัด ิ

ประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ และสญัญาบตัร  
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.   เอกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของกลุ่มงานในสงักดักองการในพระองค ์

การปฏิบตังิานตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานในสงักดักองการในพระองค์

เช่นเดยีวกบักองกลาง คอืภารกจิหลกัจะถูกจําแนกออกเป็นภารกจิย่อย ซงึภารกจิย่อยเหล่านี

ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึงทําให้เกิดเป็นกระบวนการดําเนินงาน โดยมเีอกสารเป็น

เครอืงมอื หรอืหลกัฐานในการปฏบิตังิาน ภารกจิหลกัทสีําคญัของกองการในพระองค์ ได้แก่ 

งานบรหิารทวัไป งานเชญิพวงมาลาหลวง  งานทูลเกล้าฯ ถวายเงนิและสงิของ งานเขา้เฝ้ าฯ 

งานประมวลพระราชกิจ งานขอพระราชทานพระมหากรุณา และงานพระราชพิธี ภารกิจ

เหล่านนัมรีายละเอยีดดงันีคอื  

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป  

ภารกจิของกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองการในพระองค ์

ได้แก่ การรบัผดิชอบงานสารบรรณของกอง ตลอดจนงานด้านบุคลากร พสัดุ งบประมาณ    

และการขอพระราชทานกราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝา่ละอองธุลพีระบาทในเรืองต่างๆ   

งานเชญิพวงมาลาหลวง งานทลูเกลา้ ฯ ถวายเงนิ และสงิของ และงานขอพระราชทานค่าใชจ้่าย

ในการศพ (สาํนกัราชเลขาธกิาร, กองการในพระองค์,  : - ) กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจาก

ภารกิจหลกัของกลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป สงักดักองการในพระองค์แสดงไว้ใน

ตารางท ี  ดงันี  

ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานอาํนวยการและบรหิารทวัไป  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานสารบรรณ

ของกองการใน

พระองค ์

.  ทะเบยีนการรบั-การส่งหนงัสอืราชการ บห  

.  ทะเบยีนการรบั – ส่งใบนําฯ - 

. งานบุคลากร 

 

.  สถติกิารลาปว่ย  ลากจิ ลาพกัผ่อน ออกนอก

สาํนกังาน และการมาปฏบิตัริาชการสาย 

บค .  

.  เอกสารการส่งขา้ราชการเขา้รบัการอบรม

สมัมนาในโอกาสต่าง ๆ 

บค  

.  เอกสารการพจิารณาเลอืนขนั เลอืนตาํแหน่ง บค  

.  เอกสารการขออนุมตัปิฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

และเอกสารขอเบกิเงนิค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

- 

.  เอกสารการขอพระราชทานเครอืงแต่งกาย

ขา้ราชการ 

- 
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานอาํนวยการและบรหิารทวัไป (ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานบุคลากร (ต่อ) 

 

.  เอกสารการขอบตัรผ่านเขตพระราชฐานและขอ

บตัรอนุญาตยานพาหนะผ่านเขา้พระบรมมหาราชวงั 

บห  

. งานพสัดุ  .  เอกสารการเบกิวสัดุ – ครุภณัฑ ์ พส .  

.  หลกัฐานควบคุมการใชโ้ทรศพัทท์างไกล พส .  

.  เอกสารรายงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ขดัขอ้ง พส .  

. งานดา้น

งบประมาณ 

เอกสารการขอจดัตงังบประมาณ กง  

. งานขอ

พระราชทาน     

กราบบงัคมทลู     

พระกรุณา       

ทราบฝา่ละอองธุลี

พระบาท  

ในเรอืงต่าง ๆ   

.  เอกสารการเชญิผา้พระกฐนิไปทอดถวายยงัวดั

ต่าง ๆ 

กอ . .  

.  เอกสารการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ     - 

.  เอกสารการจัดกิจกรรมและสร้างถาวรวัตถุ       

ถวายพระราชกุศล   

- 

.  เอกสารรายงานการดาํเนินงานของสมาคมและ

มลูนิธ ิในพระบรมราชปูถมัภ ์

กอ   

. งานเชญิพวง

มาลาหลวง 

.  เอกสารการโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ระบรมวงศ์

พระองคใ์ดพระองคห์นึงเป็นผูเ้ชญิพวงมาลาหลวง 

- 

.  เอกสารการโปรดเกลา้ฯ ใหอ้งคมนตร ีเป็นผู้เชญิ

พวงมาลาหลวง 

อม .  

.  เอกสารการโปรดเกลา้ฯ ใหร้องราชเลขาธกิาร/

ผูช้่วยราชเลขาธกิาร เป็นผูเ้ชญิพวงมาลาหลวง 

- 

.  เอกสารการโปรดเกลา้ ฯ ใหส้มหุราชองครกัษ ์

หรอืรองสมุหราชองครกัษ์เป็นผูเ้ชญิพวงมาลาหลวง 

- 

.  เอกสารการโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั

เป็นผูเ้ชญิพวงมาลาหลวง 

- 

.  เอกสารการเชญิดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่

ผูป้ว่ย  หรอืในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกดิ 

อม .  

.  เอกสารการเชญิเครอืงหอมไปพระราชทาน - 
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุม่งานอาํนวยการและบรหิารทวัไป (ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานทลูเกลา้ ฯ 

ถวายเงนิและสงิของ 

.  เอกสารการทลูเกลา้ฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกุศล

ตามพระราชอธัยาศยั 

กอ .  

.  เอกสารการทลูเกลา้ฯ ถวายเป็นการส่วนพระองค ์ กอ .  

.  เอกสารการทลูเกลา้ฯ ถวายสมทบทุนมลูนิธต่ิางๆ กอ .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรมราชานุมตัิ

ตงัเป็นทุนในมลูนิธอิานนัทมหดิล  

กอ . .  

.  เอกสารการถวายพระพรชยัมงคล และทลูเกลา้ ฯ 

ถวายสมุดลงนามถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสต่างๆ 

กอ  

. งานขอ

พระราชทาน

ค่าใชจ้่ายในการศพ 

เอกสารการขอพระราชทานค่าใชจ้่ายในการศพ กอ . .  

 

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระราชกรณียกจิ  

ภารกจิของกลุ่มงานพระราชกรณียกจิแบ่งออกเป็น  งาน ดงันี 

. งานเขา้เฝ้ า ฯ มหีน้าท ี ดําเนินการเกยีวกบัการขอพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสเขา้เฝ้ า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในโอกาสต่าง ๆ งานขอ

พระราชทานพระมหากรุณาทรงประกอบพธิสีมรสพระราชทาน งานกราบบงัคมทลูรายงานต่าง 

ๆ รวมทงัปฏบิตังิานทอีนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมาย จากผูบ้งัคบับญัชา  

. งานประมวลพระราชกจิ มหีน้าที ดําเนินการจดัทําพระราชกิจ

ประจาํวนั พระราชกจิประจาํสปัดาห ์พระราชกจิประจาํเดอืน และพระราชกจิย่อ เพอืทูลเกล้าฯ 

ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ สมเดจ็พระบรม

โอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ

ถวายแด่สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ และพระบรมวงศ ์กบัมอบแก่บุคคลและหน่วยงาน

ทเีกยีวขอ้ง (สาํนกัราชเลขาธกิาร, กองการในพระองค,์ : - ) 

กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระราชกรณียกจิ 

แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระราชกรณียกจิ  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานเขา้เฝ้ าฯ .  เอกสารถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสวนัคลา้ยวนั

ราชาภเิษกสมรส ๒๘ เมษายน ของทุกปี 

กอ . .  

.  เอกสารถวายพระพรชยัมงคล ในโอกาสวนัเฉลมิ  

พระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ของทุกปี 

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส    

เขา้เฝ้ า ฯ เป็นประจาํทุกปี 

กอ  

.  เอกสารเรอืงบุคคล คณะบุคคล ขอพระราชทาน   

พระบรมราชวโรกาสเขา้เฝ้ าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิ        

หรอืสงิของ 

กอ .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระมหากรุณาทรง

ประกอบพธิสีมรสพระราชทาน 

กอ .  

. การทลูเกลา้ ฯ 

ถวายรายงานพระ

อาการประชวร  

เอกสารการทลูเกลา้ ฯ ถวายรายงานพระอาการประชวร

ของสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช          

สกลมหาสงัฆปรณิายก 

รง 

. งานประมวล 

พระราชกจิ 

  

.  พระราชกจิประจาํวนั กอ  

.  พระราชกจิยอ่ (แบบมพีระราชกจิของทุกพระองค)์  กอ  

.  พระราชกจิยอ่ (แบบทมีเีฉพาะพระราชกจิของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ)  

กอ  

.  พระราชกจิประจาํสปัดาห ์ กอ  

.  พระราชกจิรายเดอืน  กอ  

 

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานส่วนพระองค ์ 

ภารกจิของกลุ่มงานส่วนพระองคม์รีายละเอยีดดงันี 

. งานขอพระราชทานพระมหากรุณา มหีน้าทรีบัผดิชอบเกยีวกบั

การขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ีชอืสกุล ชอืหน่วยงาน อาคาร สถานท ีสงิของ พรรณไม ้

ฯลฯ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชญิพระนามพระบรมวงศานุวงศ์เป็นชอืมูลนิธ ิ

อาคาร สถานท ีพรรณไม ้ รวมทงัการขอพระราชทานใหอ้งคก์รต่างๆ อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ์      

และการขอพระราชทานตราตงั 
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. งานสิงของส่วนพระองค์มีหน้าทีร ับผิดชอบเรืองการดูแล         

เก็บรักษา จัดหา และรับ-จ่ายสิงของส่วนพระองค์  ได้แก่ การจดัทําเหรียญรัตนาภรณ์         

และเหรียญราชรุจิ จดัทําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.       

การจดัทําแผ่นคําจารึกเงินชุบทอง ประดบัอกัษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. การจดัทํากรอบ     

พระบรมฉายาลกัษณ์เงนิลงถมประดบัอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. และอกัษรพระนามาภไิธย 

ส.ก. ทองคาํลงยา การจดัทาํเสมาอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. ทอง และอกัษรพระปรมาภไิธย 

ภ.ป.ร. เงนิ  ควบคุมดแูลและดาํเนินการจดัทาํทะเบยีนและบญัชสีงิของสว่นพระองค ์ การจดัหา

ของขวญัสําหรับพระราชทานพระประมุขและประมุขต่างประเทศ  การจดัเตรียมชุดทรง       

พระอกัษรและเครอืงเขยีนรบัรองในโอกาสต้อนรบัประมุขต่างประเทศ และพระราชอาคนัตุกะ 

รวมทงัการปฏิบตัิงานในพิธีทีเป็นภารกิจของกลุ่มงานส่วนพระองค์ เช่น พิธีพระราชทาน

เหรยีญบาํเหน็จในพระองค ์พธิรีบัพระราชทานเสมาอกัษรพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. (สํานักราช

เลขาธกิาร, กองการในพระองค,์ : - ) 

กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานส่วนพระองคแ์สดง

ไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานส่วนพระองค ์ 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานขอ

พระราชทาน 

พระมหากรณุา 

.  เอกสารการขอพระราชทานชอื รวมทงัขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชญิพระนามพระบรม

วงศานุวงศเ์ป็นชอืมลูนิธ ิอาคาร สถานท ีพรรณไม ้ 

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ี กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระมหากรุณา         

อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ ์

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานตราตงั อส .  

. งานสงิของส่วน

พระองค ์

.  เอกสารการขอพระราชทานเหรยีญรตันาภรณ์    

และเหรยีญราชรุจ ิ

อส  

.  เอกสารการจดัหาของขวญัพระราชทานพระประมุข 

หรอืประมุขต่างประเทศทเีสดจ็ ฯ เยอืน หรอืมาเยอืน

ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะพระราช

อาคนัตุกะ 

 

กอ  และ 

กอ .  
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานส่วนพระองค ์(ต่อ)  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานสงิของส่วน

พระองค ์(ต่อ) 

.  เอกสารการจดัหาของขวญัพระราชทานพระบรม -        

วงศานุวงศต่์างประเทศ ในโอกาสอภเิษกสมรส 

กอ .  

.  เอกสารการขอพระราชทานจดัทาํสงิของ           

ส่วนพระองค ์

- 

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์

พรอ้มกรอบเงนิลงถมแก่เอกอคัรราชทตูประจาํประเทศ

ไทยทพีน้จากตาํแหน่งหน้าท ี

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานเขม็ราชวลัลภ อส .  

 

เอกสารทีมีลกัษณะเฉพาะตามภารกิจของกลุ่มงานส่วนพระองค์   

กองการในพระองค์ ทีน่าสนใจคือ พระราชหัตถเลขาพระราชทานชือบุตร-บุตรี และ           

พระราชหตัถเลขาพระราชทานชือสกุล ซึงเป็นเอกสารทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรง    

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานแก่ผูข้อพระมหากรุณา  

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห ์ 

ภารกจิของกลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะหค์อืการดําเนินการพจิาณา 

กลนักรอง ตรวจสอบขอ้มูล ประสานงาน ในเรืองทมีีผู้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต      

และขอพระมหากรุณาในเรอืงต่างๆ และปฏบิตังิานอนืๆ ทไีด้รบัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 

โดยแบ่งเป็น  งาน ดงันี  

. งานขอพระบรมราชานุญาต ( ) มหีน้าท ีดาํเนินการกราบบงัคมทูล   

พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เกยีวกบัการจดัสร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์              

ของพระมหากษตัรยิใ์นพระบรมราชจกัรวีงศ ์พระราชานุสาวรยี ์และพระอนุสาวรยีข์องพระบรม

วงศานุวงศ์ การจดัสร้างพระบรมรูป พระรูป และการจําลองพระพุทธรูปสําคญั การซ่อมฉัตร

พระพุทธรูป พระเจดยีใ์นพระอารามหลวง เรอืพระทนีังต่าง ๆ การเชญิอกัษรพระปรมาภไิธย   

ไปประดิษฐาน การเชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นเครอืงหมายราชการ และสมาคม มูลนิธ ิ     

ทอียู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเชิญพระราชสญัลกัษณ์และพระราชลญัจกร การใช้สถานท ี      

ในเขตพระราชฐาน และการขอใช้วดัพระศรีรตันศาสดาราม การขอพระราชทานยมืสิงของ     

ส่วนพระองค์ไปจดัแสดง การจดัสร้างเหรียญกษาปณ์ทีระลึก และเหรียญทรีะลึกทเีกียวกบั

พระมหากษตัรยิ ์พระบรมวงศ ์การเชญิพระบรมฉายาลกัษณ์ พระฉายาลกัษณ์ ประดษิฐานบน

เขม็ของสมาคม มลูนิธใินพระบรมราชปูถมัภ์ รวมทงัการจดัสร้างตราไปรษณียากร ทเีกยีวขอ้ง                    

กบัพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศ ์ 
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. งานขอพระบรมราชานุญาต ( ) มหีน้าท ีดาํเนินการกราบบงัคมทูล      

พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เกียวกับการเชิญพระราชนิพนธ ์               

เรอืง พระมหาชนกไปจดัพมิพ์ในลกัษณะต่าง ๆ ภาพเขยีนฝีพระหตัถ์ ไปจดัแสดง การเชิญ

หนังสือสารานุกรมสําหรบัเยาวชน ฯ ไปจดัพิมพ์ การขออนุญาตใช้ตราสญัลกัษณ์งานเฉลิม    

พระเกียรติในโอกาสมหามงคล ดําเนินงานขอพระบรมราชานุญาตอืน ๆ ทีไม่ได้อยู ่              

ในความรบัผดิชอบของงานขอพระบรมราชานุญาต ( )  

. งานเพลงพระราชนิพนธ์ มีหน้าที ดําเนินการกราบบังคมทูล     

พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชญิเพลงพระราชนิพนธ์ไปเผยแพร่ในโอกาส

ต่างๆ การประสานงานกบัคณะกรรมการทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตงั การจดัเก็บ

ค่าลิขสิทธิทูลเกล้าฯ ถวายและดําเนินงานด้านการขอพระบรมราชานุญาตอืนๆ ทีไม่ได้อยู่       

ในความรบัผดิชอบของงานขอพระบรมราชานุญาต ( ) และงานขอพระบรมราชานุญาต ( ) 

กลุ่มเอกสารทีเกิดขึนจากภารกิจหลักของกลุ่มงานพระบรม-           

ราชานุเคราะห ์ แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห ์ 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานขอพระบรมราชานุญาต 

( )  

 

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุญาต

จดัสรา้งพระบรมราชานุสาวรยี ์พระราชานุ-

สาวรยี ์อนุสาวรยีบุ์คคลสาํคญั พระบรมรปู 

พระรปู และจาํลองพระพุทธรปูสาํคญั 

กอ .  

กอ . .  

กอ .  

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุญาตจดัทาํ 

เหรยีญกษาปณ์ทรีะลกึ /เหรยีญทรีะลกึ 

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุญาต

จดัสรา้งตราไปรษณียากรทรีะลกึ 

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรม       

ราชานุญาตใชพ้ระอุโบสถวดัพระศรรีตัน  - 

ศาสดาราม และสถานทใีนเขตพระราชฐาน 

กอ .  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรม  -     

ราชานุญาตเชญิพระมหาพชิยัมงกุฎประกอบ            

เป็นเครอืงหมายราชการ 

 

 

- 
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ตารางท ี  กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานพระบรมราชานุเคราะห ์(ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานขอพระบรมรา

ชานุญาต ( )  

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรม -      

ราชานุญาต เกยีวกบัการเชญิพระราชนิพนธ ์

เรอืงพระมหาชนก ไปจดัพมิพใ์นลกัษณะ

ต่างๆ 

ปส .  

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุญาต    

เชญิภาพเขยีนฝีพระหตัถไ์ปจดัแสดง 

- 

.  เอกสารการขอพระราชทานพระบรม -      

ราชานุญาต เกยีวกบัการเชญิหนงัสอื

สารานุกรมสาํหรบัเยาวชน ฯ ไปจดัพมิพ ์

ปส .  

.  เอกสารการขออนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ์

งานเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสมหามงคล 

ปส .  

. งานเพลงพระราชนิพนธ ์ เอกสารการขอพระบรมราชานุญาตเชญิเพลง

พระราชนิพนธไ์ปเผยแพรใ่นโอกาสต่าง ๆ 

ปส .  

 

. .  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิหลกัของกลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน  

ภารกจิของกลุม่งานเสดจ็พระราชดาํเนิน คอื การปฏบิตังิานเกยีวกบั   

การเสดจ็พระราชดําเนินไปในการพระราชพธิี รฐัพธิ ี ทมีเีป็นประจําทุกปี และการเชญิเสดจ็  

พระราชดําเนินไปในงานพิธีทางศาสนา งานการกุศลและงานทีเกียวกับการศึกษา เช่น                 

การพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผู้ทสีําเรจ็การศกึษาจากสถาบนัต่างๆ การขอพระราชทาน

ทลูเกลา้ ฯ ถวายปรญิญาดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัด ิ(สํานักราชเลขาธกิาร, กองการในพระองค์, 

: - ) 

กลุ่มเอกสารทเีกดิจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานเสดจ็พระราชดําเนิน

แสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน  

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

.งานพระราช-

พธิ ี 

 

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ ิพระบรมราชนิีนาถ  

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิบีวงสรวงพระสยาม- 

เทวาธริาช 

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิสีงกรานต ์ กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระ-

นงัคลัแรกนาขวญั 

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิสีงัเวยพระป้ าย กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิฉีตัรมงคล  กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราช

กุศล เนืองในวนัอาสาฬหบชูาและเทศกาล เขา้พรรษา       

กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราช-

กุศลคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหา-    

อานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทรและพระราชกุศลทกัษณิา-

นุปทานพระบรมอฐัสิมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดุลยเดชวกิรม   

พระบรมราชชนกและสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

กอ . / 

กอ . . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิทีรงเปลยีน      

เครอืงทรงพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร 

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในวนัถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้  กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปบาํเพญ็พระราชกุศลเนืองในวนั     

วสิาขบชูา และการตงัเปรยีญ  

กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปบาํเพญ็พระราชกุศลจดุเทยีนถวาย

พุ่มเขา้พรรษา  

กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปบาํเพญ็พระราชกุศลมาฆบชูา  กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปบาํเพญ็พระราชกุศลอุปสมบทนาค-

หลวง  

กอ . . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปทรงเจมิเทยีนพรรษาและ นาค-

หลวงเฝ้ าฯ กราบถวายบงัคมลา    

กอ . .  
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ตารางท ี   กลุ่มเอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิหลกัของกลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน (ต่อ) 

ภารกิจหลกั กลุ่มเอกสาร รหสัเอกสาร 

. งานพระราช-

พธิ ี(ต่อ)  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพธิตีรยีมัปวาย ตรปีวาย  กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราช-

กุศลวนัปิยมหาราช                                                              

กอ  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปบาํเพญ็พระราชกุศลออกพรรษา                      กอ . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราช-

กุศลถวายผา้พระกฐนิ และพระกฐนิหลวงพระราชทาน                

กอ . . .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในวนัทรีะลกึพระบาทสมเดจ็

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในรฐัพธิพีระบรมราชานุสรณ์สมเดจ็

พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาํเภอดอนเจดยี ์

จงัหวดัสุพรรณบุร ี 

กอ .  

. งานรฐัพธิ ี .  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในรฐัพธิวีนัทรีะลกึพ่อขนุรามคาํแหง-

มหาราช 

- 

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปทรงประกอบพธิยีกช่อฟ้ าหรอืทรงตดั

ลกูนิมติอุโบสถ 

กอ . .  

. งานพธิ ี 

 

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการแขง่ขนักฬีา กอ .  

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานปรญิญาบตัร กอ . .  

. งาน

พระราชทาน

ปรญิญาบตัร

และกระบ ี 

.  เอกสารการเสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานกระบ ี กอ . .  

.  เอกสารการทลูเกลา้ฯ ถวายปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ กอ . .  

.  เอกสารการขอพระมหากรุณาเป็นนาคหลวงอุปสมบท  กอ . .  

. งานขอ

พระราชทาน     

พระมหากรณุา 

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุเคราะหใ์นการอุปสมบท  กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานผา้พระกฐนิ กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานผา้ไตร นําสรง กอ . .  

.  เอกสารการขอพระราชทานถ้วยรางวลั โล่ รางวลัต่างๆ  กอ . .  

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุเคราะหใ์นการรกัษาพยาบาล 

ทเีบกิจากทางราชการไม่ได ้ 

กอ . .  

.  เอกสารการขอพระบรมราชานุเคราะหใ์นการศพ  กอ . .  
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. สภาพการจดัการเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค ์สงักดัสาํนัก         

ราชเลขาธิการ 

 การนําเสนอเนือหาแบ่งออกเป็น  ตอนคอื ตอนท ี  การบรหิารงานเอกสารโดย

ประยกุตใ์ชเ้กณฑ์มาตรฐาน ISO 15489 ด้านการกําหนดนโยบายและหน้าทคีวามรบัผดิชอบ 

และตอนที  กระบวนการดําเนินงานด้านเอกสารโดยยดึตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ี    

วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  และฉบบัท ี   พ.ศ.  

ตอนที  การบริหารงานเอกสาร (Records Management)  

 ตามมาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489 ไดก้าํหนดรายละเอยีดดา้นนโยบาย

และหน้าทคีวามรบัผดิชอบดา้นการจดัการเอกสารครอบคลุมถงึเรอืงงบประมาณและทรพัยากร  

เรืองบุคลากรและการฝึกอบรม รวมทงัเรืองการบริหารความเสียงและการจดัการเอกสาร         

ทสีาํคญัทสีุด (Vital Records) ซงึการบรหิารจดัการของสาํนกัราชเลขาธกิารนนัไม่ไดม้กีารแยก

ออกเป็นการบรหิารจดัการดา้นเอกสารโดยตรง แต่เป็นการบรหิารจดัการในภาพรวม กล่าวคอื 

ในด้านงบประมาณและทรพัยากรนันมกีารกําหนดโดยให้แต่ละกลุ่มงานเสนอโครงการและ

งบประมาณทีต้องการในแต่ละปีงบประมาณ ซึงงบประมาณนีจะครอบคลุมงานทุกด้านของ    

แต่ละกลุ่มงาน จากนันจะมกีารรวบรวมโครงการของทุกกลุ่มงานตงัเป็นงบประมาณประจําปี

ของแต่ละกองเพอืนําเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป (ปิยะวรรณ  เตยีศริ,ิ ) ในด้านบุคลากร

และการฝึกอบรมนัน สํานักราชเลขาธิการมีส่วนงานฝึกอบรมและพฒันา สังกดักลุ่มงาน      

การเจา้หน้าท ีกองกลาง ทาํหน้าทดีแูลงานดา้นพฒันาบุคลากรโดยตรง และมกีารมอบหมายให้

ทุกกองเสนอโครงการฝึกอบรมซงึแต่ละกองตอ้งเป็นเจา้ของโครงการ อยา่งน้อย  โครงการต่อ

ปีงบประมาณ โดยประสานงานกบังานฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มงานการเจ้าหน้าทีในสงักดั

กองกลางเพอืจดัการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสํานักราชเลขาธกิาร ซงึเนือหาการฝึกอบรม

นนัไม่จาํกดัวา่จะตอ้งเกยีวขอ้งกบัดา้นใดดา้นหนึงโดยเฉพาะ (สุลดัดา พานา, ) ดงันนัการ

ฝึกอบรมด้านการจดัการเอกสารนันจงึเป็นส่วนหนึงของโครงการฝึกอบรมทงัหมดของสํานัก            

ราชเลขาธกิาร ในดา้นการบรหิารความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีําคญัทสีุดนัน สํานักราช

เลขาธกิารมกีารมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มงานพจิารณาความเสยีงและแผนจดัการความเสยีงของ

แต่ละงาน รวบรวมขนึเป็นแผนบรหิารความเสยีงของกลุ่มงาน ของกอง แล้วนําเสนอผู้บรหิาร

เพอืพจิารณากาํหนดแผนบรหิารความเสยีงในระดบัสาํนกัต่อไป แต่ยงัไม่มแีนวทางการจดัการ

เอกสารสาํคญัทสีุดอยา่งเป็นรปูธรรมทชีดัเจน 

การบรหิารจดัการด้านเอกสารของแต่ละกลุ่มงานในสงักดักองกลางและกองการ 

ในพระองค์ มลีกัษณะทีค่อนขา้งเป็นอสิระต่อกนั มกีารแบ่งส่วนงานเป็นกลุ่มงานอํานวยการ

และบรหิารทวัไป ซงึมหีน้าทรีบัผดิชอบด้านงานสารบรรณของกอง และยงัมกีารแบ่งกลุ่มงาน

ออกเป็นงาน ซงึแต่ละงานต้องมเีจ้าหน้าทปีฏบิตัหิน้าทสีารบรรณของงานอกีด้วย โดยยดึถือ

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  และฉบบัท ี  พ.ศ.  เป็น
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หลกัในการปฏบิตั ิแต่ในรายละเอยีดวธิกีารปฏบิตัขิองแต่ละกลุ่มงานจะมวีธิกีารจดัการเอกสาร

ตามภารกจิของตนตามทผีู้ปฏบิตั ิ และผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นเหน็ว่าเหมาะสม ในงานวจิยันี

เป็นการศกึษาดา้นการบรหิารจดัการเอกสารทคีรอบคลุมเอกสารการดาํเนินงานตามภารกจิทุก

ประเภทของกองกลางและกองการในพระองค ์ 

. การบริหารงานเอกสารของกองกลาง  

จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต ทําให้ได้ขอ้มูลด้านการบรหิารงานเอกสาร

ของกองกลาง ตามตารางท ี  

ตารางท ี  การบรหิารจดัการเอกสารของกองกลาง 

ประเดน็ กอบ. กกค. กจ. กคข. 

. มนีโยบาย/แนวทางการปฏบิตังิานเอกสาร / / / / 

. มกีารตงังบประมาณสาํหรบัหน่วยงานสารบรรณโดยเฉพาะ /    

. มเีอกสารระบุหน้าทคีวามรบัผดิชอบดา้นการจดัการเอกสาร / * / / 

. มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้านงาน      

สารบรรณ 

/  *  

. มีการส่งเจ้าหน้าทีเข้าร ับการฝึกอบรมด้านการจัดการ

เอกสาร 

/ / / / 

. มกีารจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุด  * / / / 

. มแีผนบรหิารความเสยีงดา้นงานเอกสาร x x x x 

ความหมายของอกัษรยอ่และเครอืงหมายทใีชใ้นตาราง 

กอบ.= กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป         

กกค.= กลุ่มงานการคลงั                                   

กจ.  = กลุ่มงานการเจา้หน้าท ี    

กคข.= กลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

/     = ม ี 

*     = มเีป็นบางงานในกลุ่มงานนนัๆ 

X    = มใีนระดบัสาํนกั 

 

จากตารางท ี   การบรหิารจดัการเอกสารราชการของกองกลางมรีายละเอยีด

เพมิเตมิดงันี 

1.1 นอกเหนือจากการปฏบิตัติามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยงาน

สารบรรณ พ.ศ.  และฉบบัท ี  พ.ศ.  ซงึทุกหน่วยงานราชการต้องปฏบิตัติามแล้ว 

ด้านนโยบายหรือแนวทางการปฏิบตัิงานเอกสารของแต่ละกลุ่มงานในกองกลางมกัมีการ
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ถ่ายทอดนโยบายดา้นการจดัการเอกสารหรอืแนวทางการปฏบิตังิานเอกสารของกองด้วยวาจา

จากผูบ้รหิารและการปรกึษาทาํความตกลงกนัเองภายในกลุ่มงาน ไม่มกีารระบุเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ยกเวน้แนวทางทมีาจากมตกิารประชุมผูบ้รหิาร และการประชุมหารอืดา้นการปฏบิตังิาน

กบัผูเ้กยีวขอ้งซงึมกีารบนัทกึในรายงานการประชุม และนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

กองกลางมกีารปรบัปรุงนโยบายไปตามสถานการณ์ เช่น นโยบายเรอืงการบนัทกึขอ้มูลลงใน

ระบบอนิโฟมา เพอืป้ องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาการค้นหาเรอืงในระบบไม่พบ และมกีารเน้นยาํให้

บนัทึกข้อมูลลงในระบบให้ครบถ้วน การกําหนดให้มีการเปลียนรหสัในการเข้าใช้ระบบ

อนิเทอรเ์น็ตอยา่งสมาํเสมอ และการสนบัสนุนใหม้กีารสาํรองขอ้มลูทสีาํคญัไวใ้นอุปกรณ์สาํรอง

ขอ้มลู เป็นตน้ แต่มรีะยะเวลาการปรบัปรุงนโยบายไม่แน่นอน ในด้านการกําหนดแนวทางการ

ปฏบิตังิานเอกสารของแต่ละกลุ่มงานในสงักดักองกลางสามารถพิจารณาจากการมีคู่มอืการ

ปฏบิตังิานของแต่ละกลุ่มงานดงันี 

1.1.1 กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทัวไปมีคู่มือการปฏิบัติงาน       

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืโปรแกรมอนิโฟมา ซงึเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานดา้นงานสารบรรณ

โดยเฉพาะทีงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทัวไป และกลุ่มงาน

คอมพิวเตอร์และขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ร่วมกบับรษิทัเอกชนพฒันาขนึ ซงึมีเนือหาครอบคลุม  

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกกองในสํานักราชเลขาธิการ ซึงกลุ่มงาน

คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้เผยแพร่ลงในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพอืให้

ทุกกองสามารถดาวน์โหลดได้ นอกจากนีบางงานมกีารใช้คู่มอืการจัดเกบ็เอกสารของสํานัก  

ราชเลขาธกิาร ไดแ้ก่ งานแต่งตงัและเขา้เฝ้ าฯ งานสถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ ลกัษณะ

คู่มอืการปฏบิตังิานสารบรรณของกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไปมทีงัคู่มอืรวมและคู่มอื

เฉพาะ คือมีคู่มือการปฏิบตัิงานเฉพาะของงานแต่งตงัและเข้าเฝ้ าฯ  กบังานสถาปนาและ

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์  ซงึการทบทวนปรบัปรุงคู่มอืแต่ละชุดมรีะยะเวลาทไีม่แน่นอน แต่งาน

อาคารสถานทแีละยานพาหนะไม่มคีู่มอืการปฏบิตังิาน  

1.1.2 กลุ่มงานการเจ้าหน้าทไีม่มคีู่มอืการปฏบิตังิานสารบรรณของกลุ่ม

งานโดยเฉพาะ มเีพยีงคู่มอืการปฏบิตังิานทวัไปของกลุ่มงาน ซงึมกีารอธบิายถึงขนัตอนการ

ดําเนินงานของแต่ละงานโดยมีการสอดแทรกเรอืงงานสารบรรณเขา้ไปในการดําเนินงานใน

ภาพรวม แต่สําหรบัเจ้าหน้าทผีู้รบัผดิชอบงานสารบรรณของกลุ่มงานจะยดึคู่มือสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ หรือโปรแกรมอนิโฟมาในการปฏบิตังิานด้วย และไม่มกีารปรบัปรุงคู่มือการ

ปฏิบตัิงาน ยกเว้นงานอตัรากําลงัทีมีการปรบัปรุงคู่มือการปฏิบตัิงานแต่มีการปรบัปรุงใน

ระยะเวลาทไีม่แน่นอน  

1.1.3 กลุ่มงานการคลงัไม่มคีู่มอืการปฏบิตังิานสารบรรณของกลุ่มงาน

โดยเฉพาะ มคีู่มอืการปฏบิตังิานของแต่ละงานซงึรวบรวมขนึเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของกลุ่ม
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งาน และมรีะยะเวลาการปรบัปรุงคู่มอืดงักล่าวไม่แน่นอน ยกเวน้งานบญัชแีละงบประมาณทมีี

การปรบัปรุงคู่มอืการปฏบิตังิานเฉพาะส่วนของงานทุกปี  

1.1.4 กลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสม์คีู่มอืการปฏบิตังิาน

ของกลุ่มงานเท่านนั และมกีารปรบัปรุงคู่มอืในระยะเวลาทไีม่แน่นอน 

1.2 การบริหารงบประมาณและทรัพยากรของกองกลางสามารถจําแนก

ออกเป็นดา้นการตงังบประมาณสําหรบัหน่วยงานสารบรรณโดยเฉพาะ และด้านงบประมาณ

เกยีวกบัการจดัซอืวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑต่์างๆ ทใีชใ้นการดาํเนินงานดา้นเอกสารดงันี  

1.2.1 มีเพียงกลุ่ม งานอํานวยการและบริหารทัวไป เท่ านันทีตัง

งบประมาณสาํหรบัหน่วยงานทรีบัผดิชอบงานสารบรรณโดยเฉพาะ โดยเป็นการตงังบประมาณ          

เพอืการฝึกอบรมสาํหรบัเจา้หน้าทเีวรประจาํวนั เนืองจากพนกังานราชการและขา้ราชการระดบั

ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ สังกัดสํานัก              

ราชเลขาธกิารทุกคนตอ้งเวยีนกนัปฏบิตัหิน้าทเีวรประจาํวนัตลอด  ชวัโมง โดยผู้ชายปฏบิตัิ

หน้าทเีวรประจําวนัทุกวนัในช่วงเวลาตงัแต่ .  – .  น. ของวนัถดัไป ผู้หญิงปฏบิตัิ

หน้าทตีงัแต่เวลา .  – .  น. ในวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ในการปฏบิตัิ

หน้าทเีวรประจาํวนันนั เจา้หน้าทเีวรตอ้งสามารถรบัหนงัสอืและบนัทกึลงในโปรแกรมอนิโฟมา 

และสามารถตดิต่อประสานงานกบัผู้ทเีกยีวขอ้งในกรณีต่างๆ ดงันันเพอืเป็นการเตรยีมความ

พรอ้มใหแ้ก่เจา้หน้าทเีวรประจําวนั จงึต้องมกีารประชุม หรอืจดัฝึกอบรมในเรอืงต่างๆ ทตี้อง

ทราบและปฏบิตัไิดโ้ดยไม่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ   ซงึงานสารบรรณกลาง สงักดั

กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป กองกลาง มหีน้าทีดูแลรบัผดิชอบด้านการจดัการเวร

ประจาํวนัดงักล่าว 

1.2.2 งบประมาณทใีช้ในการจดัซือวสัดุ ครุภณัฑ์ในการจดัเก็บเอกสาร 

ไดแ้ก่ การซอืกล่องกระดาษ (ลกูฟูก) แฟ้ มผกู  แฟ้ มห่วง หรอืตูใ้ส่เอกสาร เป็นเงนิงบประมาณ

รวม ทุกกองสามารถเบกิวสัดุ ครุภณัฑไ์ดจ้ากกลุ่มงานการคลงั สงักดักองกลาง  

1.3 การจ้างงานจากแหล่งภายนอกของกองกลางเป็นการจ้างงานในระดบั

สํานัก คือการซือโปรแกรมอินโฟมา และมกีารพฒันาระบบเบิกจ่ายพสัดุ นอกจากนี สํานัก   

ราชเลขาธิการได้มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาจากสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษามาฝึกงาน    

ในกองต่างๆ ตามความเหมาะสมในบางช่วงเวลาซึงยงัไม่มกีารกําหนดเป็นช่วงระยะเวลา      

ทแีน่นอน กลุ่มงานการเจ้าหน้าทีจงึมกีารมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานทีมาฝึกงานภายใน  

กลุ่มงานช่วยปฏบิตังิานเอกสารพนืฐานง่ายๆ เช่น การบนัทกึขอ้มลูเพอืจดัทาํบญัชเีอกสาร 

1.4 บุคลากรของกองกลางมจีาํนวนขา้ราชการในสงักดัทงัสนิ  คน แยกตาม

กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป จาํนวน  คน  กลุ่มงานการคลงั จาํนวน 

 คน  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที จํานวน  คน และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์ จํานวน  คน ซึงประเดน็ทสีามารถใช้พจิารณาในด้านบุคลากรและหน้าท ี  
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ความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ การแยกส่วนงานเป็นงานสารบรรณทชีดัเจน การมเีอกสารระบุหน้าที

ความรับผิดชอบด้านการจัดการเอกสารของบุคลากร (Job Description) การมีเกณฑ ์        

การประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นสารบรรณ และการฝึกอบรมดา้นการจดัการเอกสาร ดงันี 

. .  ทุกกลุ่มงานในกองกลางมกีารแยกส่วนงานสารบรรณชดัเจน โดยมี

เจา้หน้าทรีบัผดิชอบการลงทะเบยีนรบัและส่งเอกสาร การเสนอเอกสาร และการรบั-ส่งเอกสาร

ของกลุ่มงานโดยตรงจาํนวนกลุ่มงานละ  คน 

. .  มกีารกําหนดภาระงานด้านเอกสารโดยตรงในเอกสารระบุหน้าที

ความรบัผดิชอบ (Job Description) ตามตาํแหน่งของบุคลากรผู้รบัผดิชอบงานสารบรรณของ 

ทุกกลุ่มงานในกองกลาง ยกเวน้งานพสัดุในกลุ่มงานการคลงัทไีม่มกีารกําหนดภาระงานด้าน

เอกสารโดยตรง  

. .  มีเพยีงกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไปและงานอตัรากําลงั 

สงักดักลุ่มงานการเจา้หน้าทเีท่านนั ทมีกีารระบุเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานเฉพาะดา้น

งานสารบรรณ 

. .  มีการจดัฝึกอบรมอย่างสมําเสมอเป็นประจําทุกปี โดยการเชิญ

วทิยากรจากหน่วยงานภายนอกและวทิยากร หรือผู้เชียวชาญภายในสํานักราชเลขาธิการ    

และมหีน่วยงานทรีบัผดิชอบด้านงานฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คอืกลุ่มงานการเจ้าหน้าท ี

สงักดักองกลางเป็นผูป้ระสานงานและอาํนวยความสะดวกในการจดัโครงการฝึกอบรมซงึมทีงั

โครงการทกีลุ่มงานการเจ้าหน้าทเีป็นเจ้าภาพหลกั และโครงการทกีองต่างๆ ภายในสํานัก   

ราชเลขาธกิารเป็นผูจ้ดัขนึ หวัขอ้การจดัฝึกอบรมทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเอกสารทเีคยมกีาร

จดัไดแ้ก่ โครงการฝึกอบรมการจดัทําใบนําฯ และการฝึกอบรมภาษาไทย โครงการฝึกอบรม

การเขยีนหนงัสอืราชการ โครงการเสวนาการใช้ราชาศพัท์ โครงการฝึกอบรมการบรหิารงาน

ธุรการและการจดัเกบ็เอกสารอย่างมปีระสทิธภิาพ โครงการฝึกอบรมการบรหิารงานเอกสาร

ของสํานักราชเลขาธกิาร โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์ โครงการพฒันาความรู้และ

ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบับุคลากรของสํานักราชเลขาธกิาร โครงการทบทวน

แนวทางการปฏบิตังิานสารบรรณและการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (INFOMA)    

(สุลดัดา พานา, )  

ทุกกลุ่มงานมกีารส่งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบตัิงานเอกสารเข้ารบัการฝึกอบรม    

ในโครงการต่างๆ ทงีานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปจดั โดยมกีารส่ง

ตวัแทนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมแบบสบัเปลยีนหมุนเวยีนกนัไป รวมทงัมกีารจดัฝึกอบรม

ด้านงานเอกสารให้แก่เจ้าหน้าทีทุกคนของสํานักฯ ทเีข้างานใหม่ และการสอนงานกนัแบบ     

พสีอนน้อง กลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์จะพจิารณา

จดัส่งบุคลากรผู้รบัผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มโดยตรงเขา้รบัการฝึกอบรม สําหรบักลุ่มงาน   

การเจา้หน้าทจีะพจิารณาส่งเจา้หน้าทเีขา้รบัการฝึกอบรมเกยีวกบังานสารบรรณโดยพจิารณา



72 

 

ตามหน้าทคีวามรบัผดิชอบ ผูใ้หส้มัภาษณ์คดิว่าความรู้ทไีด้จากการฝึกอบรมด้านงานเอกสาร  

มคีวามเหมาะสมสามารถนํามาปฏบิตังิานได้จรงิ และอาจต้องมกีารนําความรู้ทีได้จากการ

ฝึกอบรมดา้นการจดัหมวดหมู่เอกสารมาปรบัประยกุตใ์ชเ้องบา้งตามความจาํเป็น  

1.5 แผนบรหิารความเสยีงและการจดัการเอกสารสาํคญัทสีุด (Vital Records) 

ของกองกลางเป็นแผนทไีด้จากการพจิารณาความเสยีงของการดําเนินงานในระดบักลุ่มงาน 

และรวบรวมเป็นแผนบริหารความเสียงของกอง ซึงครอบคลุมความเสยีงทุกด้านไม่จํากดั

เฉพาะดา้นการจดัการเอกสาร บุคลากรทุกคนคดิวา่เอกสารทเีป็นผลจากภารกจิของแต่ละกลุ่ม

งานทุกฉบบั คอืเอกสารทสีาํคญัทสีุด หากสูญหาย หรอืบางกรณีเอกสารถูกเปิดเผยโดยไม่ได้

รบัอนุญาต ถอืเป็นความเสยีหายต่อสาํนกัฯ และผูร้บัผดิชอบ รายละเอยีดด้านเอกสารทสีําคญั

ทสีุดและการจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุดของแต่ละกลุ่มงานมดีงัน ี

1.5.1 เอกสารทกีลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไปเหน็ว่าสําคญัทสีุด 

ไดแ้ก่ เอกสารทมีชีนัความลบั  พระบรมราชโองการ  พระราชหตัถเลขา  เงนิปีพระบรมวงศา   

นุวงศ์  เอกสารการแต่งตัง การสถาปนา  ใบนําความกราบบังคมทูล และหลักฐาน             

การปฏบิตังิาน เช่น ทะเบยีนส่งเอกสารเพอืเซน็รบั ซงึเอกสารดงักล่าวมกีารควบคุมหลายระดบั 

กล่าวคอื เอกสารทมีชีนัความลบัต้องมเีจ้าหน้าทรีบัผดิชอบจดัเกบ็และดําเนินการโดยเฉพาะ   

มีการบันทึกการรับส่ง  จัดเก็บไว้ในสถานทีทีเป็นความลับ มีการแปลงเป็นเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์ แต่งานสารบรรณกลางยงัไม่มกีารควบคุมเอกสารทคีดิว่าสําคญัทสีุดของกลุ่ม

งาน คอื ทะเบยีนส่งเอกสารเพอืเซน็รบั ซงึมคีวามสําคญัเนืองจากเป็นหลกัฐานทใีช้ยนืยนัว่า

เอกสารไดถู้กส่งถงึมอืผูร้บัแลว้ ในกรณีทเีอกสารสญูหายจะสามารถตดิตามได้จากทะเบยีนส่ง

เอกสารนี เมอืไม่มกีารควบคุมหลกัฐานดงักล่าว ปญัหาการคน้หาเอกสารไม่พบจงึยงัคงเกดิขนึ

บ้างเป็นครงัคราว เช่นเดียวกบังานอาคารสถานทีและยานพาหนะ คือยงัไม่มีการควบคุม

เอกสารทีเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบตัิเห็นว่ามีความสําคญัทีสุด ซึงได้แก่ แฟ้ มรายงานข้อเท็จจริง       

การสอบวนิยั และระเบยีบการใชร้ถ 

. .  เอกสารของกลุ่มงานการคลงัทผีูใ้หส้มัภาษณ์คดิวา่สาํคญัทสีุดไดแ้ก่ 

เอกสารสญัญา หลกัประกนั  ใบเสรจ็รบัเงนิ เอกสารคาํของบประมาณ และทะเบยีนหนงัสอืเพอื

เซน็รบั ใชเ้พอืเป็นหลกัฐานการรบัหนงัสอื โดยเอกสารสาํคญัทสีุดทุกรายการมกีารควบคุมโดย

มเีจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัริบัผดิชอบโดยตรง มสีมุดทะเบยีนคุม 

. .  เอกสารของกลุ่มงานการเจ้าหน้าทีซึงผู้ให้ส ัมภาษณ์เห็นว่า       

สาํคญัทสีุดไดแ้ก่ แฟ้ มประวตั ิ สําเนาคําสงัสํานกัราชเลขาธกิาร ใบลาป่ วย ลากจิ ลาพกัผ่อน 

ใบนําความกราบบงัคมทูล เอกสารการสอบสวนวนิัย และสญัญาจ้าง มีการควบคุมตงัแต่     

การเก็บใส่ตู้ และล็อกกุญแจ และการทําสําเนาเอกสารคําสงัแยกเก็บใส่แฟ้ ม การสร้าง

แฟ้ มขอ้มลูเกบ็สถติกิารลาของบุคลากรเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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. .  เอกสารของกลุ่มงานคอมพวิเตอร์และข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ทผีู้ให้

สมัภาษณ์คิดว่าสําคญัทสีุดคือ เอกสารระเบยีบเกยีวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ คําสงั

ต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง สญัญาจา้ง TOR ต่างๆ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธร์ะเบยีบคาํสงัทเีกยีวขอ้ง

ทางระบบสารสนเทศของหน่วยงานในเครือข่ายอินทราเน็ต เพือให้ผู้เกียวข้องรับทราบ        

และปฏบิตัติาม ซงึเป็นการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์  จงึเป็นการสํารอง

ขอ้มลูไวใ้นระบบเพมิเตมิ นอกเหนือไปจากการเกบ็เอกสารกระดาษเพยีงอยา่งเดยีว  

แผนบรหิารความเสียงทีมีการจดัทําขนึในระดบัสํานักเป็นแผนบริหาร

ความเสยีงในภาพรวม ซงึไม่ใช่แผนการจดัการเอกสารทสีําคญัทสีุดเพอืให้สามารถใช้งานได้ 

ในกรณีฉุกเฉิน แผนทีมีได้แก่ แผนป้ องกนัและระงบัอัคคีภัย  แผนบริหารความต่อเนือง

(Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักราชเลขาธกิาร (สํานักราชเลขาธกิาร, )  

ซงึเป็นแผนเพอืเตรยีมความพร้อมในกรณีเกดิภยัทางด้านต่างๆ ใช้รองรบัสถานการณ์ กรณี

เกดิสภาวะวกิฤต หรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินในพนืทสีาํนกังานของหน่วยงาน หรอืภายในหน่วยงาน 

ดว้ยเหตุการณ์ต่อไปนีคอื อุทกภยั อคัคภียั ชุมนุมประทว้ง / การก่อการร้าย เครอืข่าย / ระบบ

คอมพวิเตอรถ์ูกคุกคาม เพอืใหส้าํนกัราชเลขาธกิารสามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานในสภาวะ

วกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทงัทเีกดิจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุหรอืการมุ่งรา้ยต่อองคก์ร 

โดยไม่ ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุด              

การดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือง โดยมีการประชาสัมพันธ์             

ให้หน่วยงานสํารองขอ้มูลสําคญัไวใ้นอุปกรณ์สํารองขอ้มูลทพีกพาได้ แต่ยงัไม่มกีารกําหนด

รายการเอกสารสําคญัทีสุดทีจําเป็นต่อการดําเนินงานของสํานักราชเลขาธิการอย่างเป็น

รปูธรรมเพอืใหว้างแผนการจดัการอย่างเป็นระบบ และเพอืให้สามารถเรยีกใช้งานได้ในกรณี

ฉุกเฉิน นอกจากนียงัมีการเตรียมแผนรบัมอืกรณีระบบคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง การจดัเตรียม

เอกสารเบอร์โทรศพัท์ผู้ติดต่อทสีําคญัในกรณีฉุกเฉิน และแผนการกําจดัปลวกและเชอืรา 

นอกเหนือจากแผนบริหารความเสียงแล้ว กองกลางยงัมีการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูป

อเิลก็ทรอนิกสจ์ดัเกบ็ไวใ้นโปรแกรมอนิโฟมาควบคู่ไปกบัการจดัเกบ็เอกสารตน้ฉบบั ซงึทาํใหม้ี

ขอ้มลูสาํรองเกบ็ไวเ้พอืใหส้ามารถเรยีกใชไ้ดเ้มอืตอ้งการ 

. การบริหารงานเอกสารของกองการในพระองค ์ 

จากการสมัภาษณ์ และการสงัเกตทําให้ได้ขอ้มูลด้านการบรหิารงานเอกสาร

ของกองการในพระองค ์ตามตารางท ี  
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ตารางท ี  การบรหิารจดัการเอกสารของกองการในพระองค ์

ประเดน็ อบ. ส. สพ. บค. พก. 

. มนีโยบาย/แนวทางการปฏบิตังิานเอกสาร / / / / / 

. มกีารตงังบประมาณสาํหรบัหน่วยงานสารบรรณโดยเฉพาะ   /   

. มเีอกสารระบุหน้าทคีวามรบัผดิชอบดา้นการจดัการเอกสาร /  /  / 

. มเีกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานเฉพาะดา้นงาน      

สารบรรณ 

    # 

. มกีารส่งเจา้หน้าทเีขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการจดัการ

เอกสาร 

/ / / / / 

. มกีารจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุด (Vital Records)  / / /  

. มแีผนบรหิารความเสยีง x x x x x 

ความหมายของอกัษรยอ่และเครอืงหมายทใีชใ้นตาราง 

อบ. = กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป        

ส. = กลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน                

สพ. = กลุ่มงานส่วนพระองค ์                        

บค .= กลุ่มงานบรมราชานุเคราะห ์

พก. = กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ 

/ = ม ี

#   = ไม่แน่ใจ 

X   = มแีผนบรหิารความเสยีงในระดบัสาํนกั 

จากตารางท ี   การบรหิารจดัการเอกสารราชการของกองการในพระองค์     

มรีายละเอยีดเพมิเตมิดงันี 

2.1 กองการในพระองค์ยึดถือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน      

สารบรรณ พ.ศ.  และฉบบัท ี  พ.ศ.  และมกีารรบันโยบายจากผู้บรหิารสํานักฯ     

และราชเลขาธกิารเป็นแนวทางการปฏบิตังิานเอกสาร  

ตวัอยา่งเช่น พ.ศ.  นายอาสา สารสนิ อดตีราชเลขาธกิาร มนีโยบาย

ให้เจ้าหน้าททีุกคนสามารถใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืโปรแกรมอนิโฟมาได ้  

ซงึแม้จะไม่มีการระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่มีการจดัโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม    

อนิโฟมาใหเ้จา้หน้าททีุกคน รวมทงัมกีารกําหนดชอืและรหสัผ่านให้ทุกคนเป็นผู้ใช้งานระบบ 

โดยมกีารแยกระดบัการใช้งานต่างๆ กนัตามตําแหน่งหน้าทแีละความรบัผดิชอบ (ธญัภทัร 

นนัทพิฒัน์ชยั, )  



75 

 

การกาํหนดแนวทางในเรอืงการจดัทาํใบนําความกราบบงัคมทูล ซงึถือว่า

เป็นเอกสารหลกัทสีาํคญั เป็นสอืกลางทสีํานักราชเลขาธกิารใช้ในการนําความจากหน่วยงาน 

หรอืบุคคลภายนอกเพอืกราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงึมกัจะมกีารพูดคุย หรอื

ใหแ้นวทางในการเลอืกใชค้าํ หรอืสาํนวนภาษาทใีชใ้นใบนําฯ อยู่บ่อยครงัในทปีระชุมผู้บรหิาร 

เนืองจากมีเรืองทีต้องนําความกราบบังคมทูลหลากหลายเรืองราว แต่ละเรืองราวมีความ

ซบัซอ้นแตกต่างกนั การสรุปความเพอืสอืใหเ้กดิความเขา้ใจทถีูกตอ้ง กระชบั และครบถ้วน จงึ

มีความสําคญัอย่างยงิ ซึงกองการในพระองค์มีการรวบรวมผลจากการประชุมผู้บริหารที

เกยีวขอ้งกบัแนวทางการจดัทาํใบนําความกราบบงัคมทลูและการปฏบิตังิานอนืๆ ใส่แฟ้ มพเิศษ

ไว ้เพอืยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ซงึเป็นเพยีงการระบุไวใ้นรายงานการประชุมแต่ไม่มี

การประกาศอยา่งเป็นทางการทชีดัเจน แนวทางดงักล่าวเหล่านีมกีารปรบัปรุง เปลยีนแปลงไป

ตามสถานการณ์ จงึไม่สามารถกําหนดระยะเวลาการปรบัปรุงทแีน่นอนได้ ขนึอยู่กบัผู้บรหิาร

สาํนกัฯ เช่น เคยมกีารกาํหนดนโยบาย หรอืแนวทางเกยีวกบัการกําหนดมาตรฐานระยะเวลา

การปฏบิตังิานสารบรรณ คอื เอกสารทสีาํนกัราชเลขาธกิารรบัเขา้มา จะต้องดําเนินการเพอืให้

ถงึมอืผูป้ฏบิตัภิายใน  วนัทาํการ และดําเนินการให้เสรจ็สนิภายในระยะเวลาทีมกีารกําหนด

ไวโ้ดยคณะผูบ้รหิารของสาํนกัฯ ขนึอยู่กบัลกัษณะของเรอืง (ปญัญา โชตปิระภา, ) และ

แนวทางในการบนัทกึขอ้มลูลงในระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืระบบอนิโฟมา จะเน้น

ใหเ้จา้หน้าทผีูป้ฏบิตับินัทกึขอ้มลูแต่ละเรอืงใหค้รบถ้วน เพอืให้สามารถค้นหาเรอืงในระบบได้

อยา่งรวดเรว็ เป็นตน้ โดยผูอ้าํนวยการกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป จะเป็นผู้ถ่ายทอด

แนวทางไปสู่ผูป้ฏบิตัโิดยตรง  

เมอืพจิารณาในด้านการมีคู่มือการปฏบิตัิงาน จากการสมัภาษณ์พบว่า 

ทุกกลุ่มงานไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มงานโดยเฉพาะ มีเพียงคู่มือการ

ปฏิบัติงานของกอง คือคู่มือการปฏิบัติงานของกองการในพระองค์ พ.ศ.  โดยคู่มือ

ดงักล่าวเป็นการรวบรวมจากคู่มอืการปฏบิตัิงานของแต่ละกลุ่มงานและมรีะยะเวลาในการ

ทบทวนปรบัปรุงคู่มอืไม่แน่นอน กล่าวคอื มกีารจดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิานเมอื พ.ศ.  และ

เคยมกีารปรบัปรุงคู่มือการปฏบิตังิานเมอื พ.ศ.  และล่าสุดเมอื พ.ศ.  นอกจากนี 

กลุ่มงานพระราชกรณียกจิยงัมคีู่มอืการปฏบิตังิานดา้นเอกสารทมีลีกัษณะเฉพาะ คอื คู่มอืการ

จดัทาํพระราชกจิประเภทต่างๆ  

2.2 การบรหิารงบประมาณและทรพัยากรของกองการในพระองค์นันมเีพยีง

กลุ่มงานส่วนพระองค์ทมีกีารตงังบประมาณเพือจดัจ้างบุคคลภายนอกในการจดัเกบ็เอกสาร

โดยการจดักลุ่มและใหร้หสัเอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร และใน

ด้านวสัดุ ครุภณัฑ์ทใีช้ในการจดัเกบ็เอกสารของกองการในพระองค์นัน กองการในพระองค ์   

ใชว้สัดุครุภณัฑท์มีกีารจดัซอืไวแ้ลว้โดยกลุ่มงานการคลงั ไดแ้ก่ แฟ้ มผกู  แฟ้ มห่วงขนาดต่างๆ 
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และกล่องลกูฟูก แต่ไม่มกีารกําหนดรายละเอยีดเฉพาะของอุปกรณ์ดงักล่าว ซึงวสัดุครุภณัฑ์

เหล่านีมจีาํนวนเพยีงพอในการใชง้าน  

2.3 กลุ่มงานส่วนพระองค์มีการจ้างงานจากแหล่งภายนอก คือการจดัจ้าง

บุคคลภายนอกในการจดัเกบ็เอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร ซงึ

สาํนกัฯ อนุญาตใหแ้ต่ละกองสามารถพจิารณาจดัจา้งบุคคลภายนอกมาปฏบิตังิานบางอย่างได้

ตามความจาํเป็น โดยมกีารจดัจา้งเป็นโครงการและมรีะยะเวลาการต่อสญัญาจา้งเป็นรายปี 

2.4 จํานวนข้าราชการในสงักดักองการในพระองค์ มีจํานวนทงัสนิ  คน 

แยกตามกลุ่มงาน  กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานมจีํานวนขา้ราชการ  คนเท่ากนั ประเดน็ทนํีามา

พจิารณาในดา้นบุคลากรและหน้าทคีวามรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ การแยกส่วนงานสารบรรณทชีดัเจน 

การมเีอกสารระบุหน้าทคีวามรบัผดิชอบด้านการจดัการเอกสาร การมเีกณฑ์การประเมนิผล

การปฏบิตังิานดา้นสารบรรณ และการฝึกอบรมดา้นการจดัการเอกสาร ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

2.4.1 ม ี  กลุ่มงานทมีกีารแยกส่วนงานสารบรรณของกลุ่มงานโดยตรง

คอื กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ และกลุ่มงานส่วนพระองค ์

โดยรบัผดิชอบเรอืงการลงทะเบยีนรบั-ส่งเอกสาร การเสนอเอกสาร การรบั การส่งเอกสารของ

กลุ่มงาน รวมทงัรบัผดิชอบงานอนืๆ ทนีอกเหนือจากงานสารบรรณทเีป็นภารกจิของกลุ่มงาน

ดว้ย  

2.4.2 มกีารกําหนดภาระงานด้านเอกสารโดยตรงในเอกสารระบุหน้าที

ความรบัผดิชอบ (Job Description) ตามตําแหน่งของเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตังิานด้านเอกสารของ

กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กลุ่มงานส่วนพระองค ์และกลุ่มงานพระราชกรณียกจิ 

2.4.3 จากการสมัภาษณ์พบว่าเกอืบทุกกลุ่มงานไม่มีการระบุเกณฑ์การ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานเฉพาะด้านงานสารบรรณทชีดัเจน แต่เป็นการกําหนดเกณฑ์การ

ประเมนิในภาพรวมถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน ยกเวน้กลุ่มงานพระราช

กรณียกจิทผีูใ้หส้มัภาษณ์ไม่แน่ใจวา่มเีกณฑก์ารประเมนิดงักล่าวหรอืไม่ เนืองจากเอกสารการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานจะถูกเกบ็คนืหลงัจากทผีูถ้กูประเมนิไดอ่้านผลการประเมนิของตนเอง

และลงนามรบัทราบในเอกสารการประเมนิผลการปฏบิตังิานดงักล่าวแล้ว ซงึโดยปกตจิะมกีาร

ประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกๆ ครงึปีงบประมาณ คอืช่วงเดอืนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 

. .  ข้อมูลด้านการฝึกอบรมของกองการในพระองค์คล้ายคลึงกับ

กองกลาง เนืองจากการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมทจีดัขนึในระดบัสํานัก บุคลากรทงัจาก

กองกลางและกองการในพระองค์จะได้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ในสดัส่วนทเีหมาะสม 

บุคลากรของกองการในพระองค์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านงานเอกสารเป็นประจํา

สมําเสมอทุกปี โดยเป็นโครงการฝึกอบรมทีจดัโดยกลุ่ม/กองทีรบัผิดชอบ ซึงมีทงัการเชิญ

วทิยากรจากภายนอก และวทิยากร/ผูเ้ชยีวชาญ/ผูบ้รหิารของสาํนกัราชเลขาธกิาร ชอืโครงการ

ฝึกอบรมทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเอกสารทเีคยจดัขนึในปีทผี่านมาได้แก่ โครงการฝึกอบรม
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การจดัทาํใบนําความกราบบงัคมทูลและการฝึกอบรมภาษาไทย โครงการฝึกอบรมการเขยีน

หนงัสอืราชการ โครงการเสวนาการใชค้าํราชาศพัท์  โครงการฝึกอบรมการบรหิารงานธุรการ

และการจดัเกบ็เอกสารอย่างมีประสิทธภิาพ โครงการฝึกอบรมการบรหิารงานเอกสารของ

สํานักราชเลขาธกิาร โครงการฝึกการอบรมการใช้คอมพวิเตอร์ โครงการพฒันาความรู้และ

ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบับุคลากรของสํานักราชเลขาธกิาร โครงการทบทวน

แนวทางการปฏบิตังิานสารบรรณและการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (INFOMA) 

โดยทุกกลุ่มงานมกีารส่งเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานดา้นเอกสารเขา้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัการ

เอกสารโดยการส่งตวัแทน สบัเปลยีนหมุนเวยีนกนัไป โดยพจิารณาจากภาระงานและความ

เร่งด่วนของงานทเีจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัติอ้งดาํเนินการในช่วงทมีกีารจดัฝึกอบรมประกอบกนั  ผู้ที

ได้ไปเข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้ทไีด้จากการฝึกอบรมด้านการจดัการเอกสารมคีวาม

เหมาะสมและนํามาปฏบิตัไิดจ้รงิ ยกเวน้กลุ่มงานส่วนพระองคแ์ละกลุ่มงานพระราชกรณียกจิที

เหน็วา่การจดัฝึกอบรมด้านการจดัหมวดหมู่เอกสารในบางครงัมเีนือหาการฝึกอบรมยากกว่า

การปฏบิตัจิรงิ และมรีายละเอยีดมากเกนิความจาํเป็น ส่วนกลุ่มงานบรมราชานุเคราะห์เหน็ว่า

ความรูท้ไีดจ้ากการฝึกอบรมดา้นการจดัการเอกสารมบีางเรอืงทเีหมาะสมและนํามาใช้งานได้

จรงิและมบีางเรอืงทไีม่สามารถนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานได ้ 

.  แผนบรหิารความเสยีงและการจดัการเอกสารสําคญัทสีุด (Vital Records) 

ของกองการในพระองคค์ลา้ยคลงึกบักองกลาง กล่าวคอื มรีายการเอกสารทแีต่ละกลุ่มงานคดิ

วา่เป็นเอกสารทสีาํคญัทสีุดแตกต่างกนัไปตามภารกจิ โดยทุกกลุ่มงานคดิว่าเอกสารทเีกดิจาก

การปฏบิตัติามภารกจิทุกฉบบั คอืเอกสารสาํคญัทสีุด เช่น เอกสารเกยีวกบัการทลูเกลา้ฯ ถวาย

เงนิ การถวายพระราชสมญัญา  พดัรองทรีะลกึ  ตราสญัลกัษณ์ต่างๆ ใบนําความกราบบงัคม

ทูลทีมีพระราชกระแส พระราชกิจรายสปัดาห์ทีจดัทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว     

พระราชหตัถเลขาพระราชทานชอื-ชอืสกุล  ชอืสิงของ และเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการเมอืง     

ทีต้องเก็บเป็นความลบั มีกลุ่มงานจํานวน   กลุ่มงานทีมีการจดัเก็บเอกสารสําคัญทีสุด

แตกต่างจากการเกบ็เอกสารทวัไป โดยมกีารควบคุมเอกสารดงักล่าวตงัแต่การเกบ็เขา้แฟ้ ม

เฉพาะ เกบ็เขา้ตู ้ ใส่กุญแจ และมเีจา้หน้าทรีบัผดิชอบการจดัเกบ็โดยเฉพาะ คอื กลุ่มงานเสดจ็

พระราชดําเนิน  กลุ่มงานส่วนพระองค์ และกลุ่มงานบรมราชานุเคราะห์ กองการในพระองค์

ยดึถือแผนบริหารความเสียงในระดบัสํานักเช่นเดยีวกบักองกลาง ซึงเป็นแผนบริหารความ

เสยีงในภาพรวม ได้แก่ แผนป้ องกนัและระงบัอคัคภียั  แผนบรหิารความต่อเนืองของสํานัก  

ราชเลขาธิการ รวมทังการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในโปรแกรมอินโฟมา         

และในระบบสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกองการในพระองค์ อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารจดัการ

เอกสารสาํคญัทสีุด โดยการทาํบญัชเีอกสารสาํคญัทสีุด รวมทงัการสํารองขอ้มูลเอกสารสําคญั

ทสีุดเหล่านนัเพอืใหใ้ชง้านไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
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ตอนที  กระบวนการดาํเนินงานด้านเอกสาร  

หากพิจารณาตามมาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489 ระบบการจดัการ

เอกสารทดีีควรมีลกัษณะดงันีคอื ต้องมกีารคดัเลือกเอกสารทจีดัเกบ็ในระบบ มีการจดัการ    

เรอืงการเชอืมโยงขอ้มูลกบัเอกสาร มกีารพฒันาตารางกําหนดอายุเอกสาร มกีารลงทะเบยีน

เอกสาร การจดัหมวดหมู่  การจดัเก็บเอกสาร การสบืค้นเอกสาร การเขา้ถึงขอ้มูลเอกสาร    

และการกาํจดัเอกสาร (Crockett, Margaret and Janet Foster, 2004: 52) ซงึการกําหนดให้มี

การลงทะเบยีนเอกสาร การจดัเกบ็เอกสาร และการกาํจดัเอกสารตามมาตรฐานดงักล่าว ล้วนมี

ความสอดคลอ้งกบัระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  และ ฉบบัท ี

 พ.ศ.  ในหมวด  เรอืงการรบัและส่งหนังสอื กบัหมวด  เรอืงการเกบ็รกัษา ยมื และ

ทาํลายหนงัสอื 

เอกสารราชการของกองกลาง และกองการในพระองค์ สํานักราชเลขาธิการ

สามารถจาํแนกได้เป็น  ประเภท ได้แก่ เอกสารการบรหิารงานทวัไปและเอกสารทเีกดิจาก

ภารกจิเฉพาะของกองกลางและกองการในพระองค ์เอกสารการบรหิารงานทวัไป คอืเอกสารที

ใช้ดําเนินงานทวัๆ ไปของกองกลางและกองการในพระองค์ ใช้ดําเนินการทงัภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน และมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น บนัทกึขอ้ความ หนังสอืโต้ตอบภายนอก 

แบบฟอร์มหรือเอกสารประกอบต่างๆ รายงานการประชุม เป็นต้น ซึงเอกสารส่วนใหญ่มี

รปูแบบตรงตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.    

นอกเหนือจากเอกสารทีเกียวกับการบริหารงานทัวไปดังกล่าวข้างต้น             

ซงึมรีูปแบบและลกัษณะคล้ายกนัแล้ว ยงัมเีอกสารเฉพาะทเีกดิขนึตามภารกจิของกองกลาง 

และกองการในพระองค ์สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร ซงึสามารถแยกออกเป็น  ลกัษณะ คอื  

. เอกสารเฉพาะของกองกลาง คอื เอกสารทเีกดิขนึจากภารกจิเกยีวกบัราชการ

แผ่นดนิขององคพ์ระมหากษตัรยิ ์ซงึเป็นเอกสารทรีบัเขา้มาจากหน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้ง 

เพือดําเนินการเกยีวกบัการนําเอกสารขนึทูลเกล้าฯ ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภิไธย หรือ

ดําเนินการประทบัพระปรมาภิไธย ได้แก่ ร่างพระบรมราชโองการ ร่างสถาปนาสมณศกัด ิ

ประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัร 

. เอกสารเฉพาะของกองการในพระองค ์คอืเอกสารทเีกดิจากภารกจิของกองการ

ในพระองค์ ได้แก่ พระราชหัตถเลขาพระราชทานชือบุตรและบุตรี พระราชหัตถเลขา

พระราชทานชอืสกุล ประกาศนียบตัรกาํกบัเหรยีญรตันาภรณ์ และ หมายกาํหนดการเสดจ็ฯ ไป

ในงานพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและหมายรบัสงั 

การดาํเนินงานตามภารกจิของกองกลางและกองการในพระองค ์ทาํใหเ้กดิเอกสาร

ดงักล่าว ซึงมีทงัเอกสารทีมีรูปแบบทวัไป และเอกสารทีมีลกัษณะเฉพาะ เอกสารทงัหมด

เหล่านีลว้นมวีงจรชวีติตงัแต่การรบั การผลติ จนกระทงัถึงการจดัเกบ็หรอืทําลาย ซงึสามารถ

จาํแนกใหเ้หน็ขนัตอนและเส้นทางการดําเนินไปของเอกสารแต่ละประเภทได้เป็น  เส้นทาง 
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คอื ( ) เสน้ทางการดําเนินไปของเอกสารทอียู่ในระหว่างการปฏบิตั ิ(Current Records) และ

( ) เส้นทางการดําเนินไปของเอกสารทีเก็บไว้ตรวจสอบ (Semi-Current Records) และ

เอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ (Non-Current Records) โดยขนัตอนในการปฏบิตัสิ่วนใหญ่จําแนก

ไดเ้ป็น  ขนัตอนหลกั ได้แก่ ขนัตอนก่อนการทําใบนําฯ ขนัตอนการทําใบนําฯ และขนัตอน

หลงัจากทไีดร้บัพระราชทานใบนําฯ คนืกลบัมา ยกเวน้การขอพระราชทานพระปรมาภไิธยใน

ประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัร ทไีม่ตอ้งทาํใบนําฯ 

ในการดาํเนินงานด้านเอกสารของกองกลางและกองการในพระองค์มขีนัตอนซงึ

ต้องเกียวข้องกบังานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง คือ 

ขนัตอนการรบัและการส่งเอกสาร เนืองจากงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลางเป็นหน่วยงานกลางททีาํหน้าทรีบัเอกสารจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก และ

ส่งเอกสารของกองกลางและกองการในพระองค์ไปยงัหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ซึงมี

รายละเอยีดวธิกีารดงัน ี

.  วิธีการรบั-ส่งเอกสารตามภารกิจของกองกลางและกองการในพระองค ์

วธิกีารรบั และการส่งเอกสารทีเกดิจากภารกจิของกองกลางและกองการใน

พระองค ์เป็นการรบัและส่งเอกสารทใีชว้ธิเีหมอืนกนัทงัสาํนกัฯ โดยแยกออกเป็นการรบั การส่ง

เอกสารภายใน และการรบั การส่งเอกสารภายนอก ซงึสรุปวธิกีารรบั การส่งเอกสารราชการ

ของสาํนกัราชเลขาธกิารไดต้ามตารางดงัน ี
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์ 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา    

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. การรบัเอกสารเขา้จาก

ภายนอก 

 

. ทางไปรษณีย ์หรอื

เจา้หน้าทสีง่เอกสาร 

ตลอดเวลา  ช.ม. 

. รบัทางโทรสารตลอด  

 ช.ม. 

รบัเอกสารตน้ฉบบัและรบั

เอกสารในระบบอนิโฟมา         

มขีนัตอนพนืฐานดงัน ี

. เปิดซองและตรวจเอกสาร 

. ลงทะเบยีนรบัในระบบ 

. ประทบัตรารบับนเอกสาร

ตน้ฉบบั โดยลงเลขทะเบยีน

และเวลาตามทปีรากฏในระบบ  

. สแกนตน้ฉบบัแนบใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

. จดัทาํใบปะหน้า 

. ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

คดัแยกแฟ้ มเพอืนําเสนอ 

ผูบ้งัคบับญัชา 

. ผูบ้งัคบับญัชาลงนาม ส่งคนื

สารบรรณกลาง 

. แจกจ่ายตามกลุ่มงาน/กอง 

งานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

งานสารบรรณกลางจะลง

รบัหนงัสอืทจี่าหน้าซอง

เรยีนราชเลขาธกิาร

เท่านนั  

80 
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์(ต่อ) 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา     

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. การส่งเอกสารราชการถงึ

บุคคล/หน่วยงานภายนอก 

. ส่งทางไปรษณียม์กีาํหนด

ระยะเวลาการส่งวนัละ  ครงั 

คอืเวลาประมาณ .  น. และ 

.  น. 

 

. ส่งดว้ยรถนําส่งเอกสารถงึ

หน่วยงานราชการภายนอก เช่น 

กระทรวงการต่างประเทศ  

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี 

โดยมรีถส่งวนัละ  ครงั คอื 

เวลา .  น. และ .  น.   

 

การลงทะเบยีนเอกสารส่งออก

ทางระบบอนิโฟมาควบคู่ไป

กบัการส่งเอกสารตน้ฉบบั 

โดยม ีขนัตอนพนืฐานดงัน ี

. ตรวจความเรยีบรอ้ยและ

ความครบถ้วนของเอกสาร 

. ลงทะเบยีนเอกสารส่งใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

. ลงเลขทแีละวนัเดอืนปีใน

หนงัสอืราชการ 

. จดัทาํซอง บรรจซุอง ปิด

ผนึก จดัทาํใบรบั และจดัทาํ

บญัชคีวบคุมการจดัสง่พรอ้ม

ทงัลงนามกาํกบั 

. ส่งตามช่องทางทกีลุ่มงาน/

กองทรีบัผดิชอบเรอืงกาํหนด 

 

 ก่อนทจีะสง่เอกสารถงึ 

บุคคล/หน่วยงานภายนอก 

อาจมกีารส่งแฟ้ มมาทาง

งานสารบรรณกลางเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาลงนามก่อน 

จงึกาํหนดใหก้ลุ่มงาน/กองที

รบัผดิชอบเรอืงตดิ “ใบ

รายการปะหน้า” เรอืงทจีะ

ส่งก่อนสง่แฟ้ มใหง้านสาร

บรรณกลางระบุวา่จะให้

ดาํเนินการอยา่งไร ไดแ้ก่ 

. ลงนามแลว้ส่งคนืกอง 

. พมิพซ์องส่งคนืกอง 

. ส่งไปรษณียแ์บบธรรมดา  

. ส่งไปรษณียแ์บบลง 

ทะเบยีน 

. ส่งไปรษณียแ์บบ EMS 
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์(ต่อ) 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา    

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. การส่งเอกสารราชการภายใน

หน่วยงาน 

. ส่งเอกสารทางระบบ

อนิโฟมา และ/หรอืส่ง

ตน้ฉบบัตามไป  

 

. กาํหนดเวลาส่งในเวลา

ราชการ 

มขีนัตอนพนืฐานดงัน ี

. เปิดระบบ ใสช่อืและรหสัผ่าน 

.  สรา้งเอกสาร และ

ลงทะเบยีนเอกสารส่งออก 

. สแกนเอกสารแนบกบัเรอืง 

. ส่งเอกสารออกทางระบบงาน

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

. ส่งเอกสารตน้ฉบบั 

. กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไปของ

ทุกกอง 

. สารบรรณกลุม่

เจา้ของเรอืง 

. กรณีหนงัสอืเวยีนจะ

ไม่สง่ตน้ฉบบั 

. การส่งเอกสารระหวา่ง

กอง ตอ้งออกเลขในนาม

ของสารบรรณกอง 

. การส่งเอกสารระหวา่ง

กลุ่มงานในกองเดยีวกนั 

สามารถออกเลขในนาม

สารบรรณกลุ่ม ไม่ตอ้ง

ผ่านสารบรรณกอง 

.  การส่งเอกสารตน้ฉบบัให้

หน่วยงานภายใน ซงึมทีทีาํการ

ในพระบรมมหาราชวงั 

เจา้หน้าทเีดนินําส่งแฟ้ ม

เอกสารภายใน

พระบรมมหาราชวงั

โดยเฉพาะ ตลอดทงัวนั 

. เจา้หน้าทตีรวจสอบเอกสาร 

. เตรยีมหลกัฐานการรบั

เอกสาร 

. นําเอกสารไปส่ง  

. ผูร้บัลงนามในสมุดทะเบยีน

รบัหนงัสอื 

. งานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

. สารบรรณกองผูร้บั 
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์(ต่อ) 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา    

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

.  ส่งเอกสารตน้ฉบบัให้

หน่วยงานภายใน ซงึมทีทีาํการ 

อยูท่ทีาํเนียบองคมนตร ี

. ส่งโดยรถตูท้วีงิไป-มา

ระหวา่งพระบรมมหาราชวงั

และทาํเนียบองคมนตร ี 

. รถออกทุก  นาท ีใน

เวลาทาํการ 

พนกังานขบัรถเป็นผูค้วบคุม

เอกสารและหลกัฐานการรบั

เอกสาร 

 

. งานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

. สารบรรณกองผูร้บั 

 

.  การส่งเอกสารตน้ฉบบัให้

หน่วยงานภายใน ซงึมทีทีาํการ

นอกพระบรมมหาราชวงัเช่น  

สวนจติรลดา วงัสระปทุม  

. ส่งโดยรถสง่เอกสาร ซงึส่ง

เอกสารวนัละ  ครงั  คอื 

.  น. และ .  น. 

. เจา้หน้าทขีองหน่วยงาน  

ผูร้บัมารบัดว้ยตนเอง 

. การส่งเอกสารเวลา .  น. 

พนกังานขบัรถเป็นผูค้วบคุม 

. การส่งเอกสารเวลา .  น. 

เจา้หน้าทเีวรประจาํวนัเป็น      

ผูค้วบคุม 

. งานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

. สารบรรณกองผูร้บั 

 

.  การส่งเอกสารตน้ฉบบัให้

หน่วยงานภายใน ซงึมทีทีาํการ

อยูท่ศีนูยส์ารสนเทศฯ  

ส่งโดยรถตูร้บั-ส่งขา้ราชการ

จากพระบรมมหาราชวงัไปที

ศาลายา โดยปกตริถออก

เวลา .  น. กลบัมา    

เวลาประมาณ .  น. 

. เจา้หน้าทสีง่เอกสารใหท้ี

หอ้งสมุดเฉพาะฯ ใน

พระบรมมหาราชวงั 

. ผูร้บัลงนามรบัเอกสาร 

. ส่งไปทศีนูยส์ารสนเทศฯ 

. งานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

. สารบรรณศนูย์

สารสนเทศฯ (ผูร้บั) 
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์(ต่อ) 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา     

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

.  การส่งเอกสารไปทสีาํนกั 

ราชเลขาธกิาร ณ พระราชวงั 

ไกลกงัวล 

. ส่งทางไปรษณียเ์วลา

.  น.  

. ส่งทางรถยนตโ์ดยฝากไป

กบักองธุรการทปีระทบั 

สาํนกัพระราชวงั ซงึมเีวลา 

รถออกวนัละ  ครงั คอื 

.  น. และ .  น.   

โดยใส่กระเป๋ ามรีหสัลอ็ก ผกู

เชอืกตดิใบนําส่ง  

 ขนัตอนพนืฐานมดีงัน ี

. จดัทาํบญัชเีอกสารทจีะจดัส่ง 

. ลงทะเบยีนเอกสารส่งใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

. ตรวจความเรยีบรอ้ยและ

ความครบถ้วนของเอกสาร 

. ใส่เอกสารในแฟ้ ม บรรจุซอง 

ปิดผนึก ใส่ถุงไปรษณีย ์ลอ็ก

ปากถุง หยอดครงัประทบัตรา

มงกุฎบนครงั/ กระเป๋ าทมีี

รหสัลอ็ก ผกูเชอืกตดิใบนําสง่ 

. ทาํใบส่งหนงัสอืใหเ้จา้หน้าที

กองธุรการทปีระทบั สาํนกั

พระราชวงัลงนามรบั 

. กรณีเรอืงสาํคญั/เรง่ด่วน มี

เจา้หน้าทคีวบคุมไป 

. กลุม่งานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไป 

กองกลาง  

. กลุ่มตรวจใบนํา

ความกราบบงัคมทลู 

. กองเจา้ของเรอืง 

. กลุ่มงานธุรการที

ประทบั กองอาํนวยการ

นกับรหิาร 

. ถุงไปรษณียเ์รยีกวา่ 

ถุงเมล ์เป็นถุงสงัทาํ

พเิศษม ี  ชนั ชนัในกนั

นําได ้มลีกัษณะคลา้ยถุง

ไปรษณีย ์มหี่วง

ทองเหลอืงทปีากถุง 

เพอืใหส้ามารถคลอ้ง

กุญแจลอ็กได ้

. การบรรจุเอกสารตอ้ง  

คลอ้งกุญแจลอ็กทหี่วง

ทองเหลอืงทปีากถุงและ

มกีารหยอดครงั 

ประทบัตรามงกุฎเพอื

ป้ องกนัการเปิดถุง 
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ตารางท ี   วธิกีารรบั-การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์(ต่อ) 

ประเภทการรบั-การส่ง ช่องทาง/ กาํหนดเวลา       

การรบั/การส่ง 

การปฏิบติัและการควบคมุ หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. การรบัเอกสารราชการภายใน

หน่วยงาน 

. รบัเอกสารทางสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จงึพมิพ์

ออกเป็นกระดาษ /รอรบั

เอกสารตน้ฉบบั 

. กาํหนดเวลารบัในเวลา

ราชการ 

 

มขีนัตอนพนืฐานดงัน ี

. เปิดระบบ ใสช่อืและรหสัผ่าน 

. ตรวจสอบทรีายการเอกสาร

รบัเขา้  

. อ่านและลงทะเบยีนรบัเอกสาร 

. พมิพเ์อกสาร/รบัเอกสาร

ตน้ฉบบั 

. กลุ่มงานอาํนวยการ

และบรหิารทวัไปของทุก

กอง 

. สารบรรณกลุม่  
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จากตารางท ี  วธิกีารรบั การส่งเอกสารราชการของกองกลางและกองการ  

ในพระองค ์สามารถอธบิายไดด้งันี 

. การรบัเอกสารเขา้จากภายนอก หน่วยงานทรีบัผดิชอบคอื งานสารบรรณ

กลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง 

.   ช่องทาง/กาํหนดเวลารบั ม ี  ช่องทางคอืทางไปรษณีย ์ทางพนักงาน

ส่งเอกสาร และทางโทรสาร โดยมเีวลารบัตลอด   ชวัโมง  

.   การปฏบิตัแิละการควบคุม มกีารปฏบิตัคิลา้ยคลงึกนัทงั  ช่องทางคอื 

การรบัเอกสารตน้ฉบบัควบคู่กบัการลงรบัเอกสารในโปรแกรมอนิโฟมา โดยมขีนัตอนพนืฐาน

ตามลาํดบัดงันีคอื เปิดซองและตรวจเอกสาร จดัลาํดบัความเร่งด่วน ลงทะเบยีนรบัในโปรแกรม

อนิโฟมา ประทบัตรารบัลงบนเอกสารต้นฉบบัโดยลงเลขทะเบยีน  และเวลาตามทปีรากฏใน

ระบบ สแกนเอกสารต้นฉบบัแนบไปในโปรแกรมอนิโฟมา จดัทําใบปะหน้าเรอืง ตรวจสอบ

ความถูกต้องและคดัแยกแฟ้ มเพือนําเสนอผู้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชาลงนาม ส่งคืน        

สารบรรณกลาง และงานสารบรรณกลางแจกจ่ายไปตามกลุ่มงาน/กองต่างๆ ทรีบัผดิชอบ 

.  การรบัเอกสารราชการภายในหน่วยงาน หน่วยงานทรีบัผดิชอบคือ

หน่วยงานทสี่งและรบัเอกสาร โดยมชี่องทาง/กาํหนดเวลาการรบัเอกสาร  ช่องทาง คอืการรบั

เอกสารทางโปรแกรมอนิโฟมา และการรบัเอกสารต้นฉบบัจากเจ้าหน้าทสี่งเอกสาร (ยกเวน้

หนงัสอืเวยีน) การรบัเอกสารมรีะยะเวลาการรบัเฉพาะในเวลาราชการ  

การปฏบิตัแิละการควบคุมมขีนัตอนพนืฐานตามลําดบัดงันีคอื เปิดระบบอนิโฟมา 

ใส่ชอืและรหสัผ่าน ตรวจสอบรายการในเมนูเอกสารรบัเขา้ อ่านและลงทะเบยีนรบัเอกสารใน

ระบบอนิโฟมา จากนนัพมิพ์เอกสาร /รบัเอกสารต้นฉบบัจากเจ้าหน้าทสี่งเอกสารแล้วประทบั

เลขรบัหนงัสอื 

1.4 การส่งเอกสารราชการถึงบุคคล/หน่วยงานภายนอก หน่วยงานที

รบัผดิชอบคอืงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป กองกลาง โดยม ี

ช่องทาง/กาํหนดเวลาการส่งเอกสาร  ช่องทางคอื การส่งทางไปรษณียแ์ละการส่งด้วยรถยนต ์

ซงึการส่งทางรถยนตจ์ะใชจ้ดัส่งหนงัสอืราชการทมีคีวามสาํคญัและเร่งด่วนเท่านัน การส่งทาง

ไปรษณีย์มีกําหนดเวลาการส่งวนัละ  ครงั คือเวลาประมาณ .  น. และ .  น.          

ในวนัทําการ คอืวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยเจ้าหน้าทขีองงานสาร

บรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลางจะเป็นผู้รวบรวมหนังสอืทจีะต้อง

จดัส่ง ทาํบญัชคีวบคุมการส่งจาํนวน  ชุด พรอ้มทงัลงนามกาํกบัทงั  ชุด โดยเจา้หน้าทรีะดบั

หวัหน้างานและจดัเกบ็ไว ้  ชุด ส่งใหไ้ปรษณีย ์  ชุด ซงึบุรุษไปรษณียจ์ะส่งคนื  ชุด เมอืส่ง

หนงัสอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ พมิพซ์องหนงัสอื และลงนามโดยเจ้าหน้าทรีะดบัหวัหน้างานทซีอง

หนังสอืทจีดัส่งทุกฉบบั ส่วนการส่งด้วยรถยนต์ มกีําหนดเวลาการส่งวนัละ  ครงั คอื เวลา 

.  น. และ .  น. ในการปฏิบตัแิละการควบคุมมกีารจดัทําหลกัฐานการรบัและส่ง
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หนังสอื คือ สมุดทะเบยีนควบคุมการส่งหนังสอืและใบรบัหนังสอื มกีารลงทะเบยีนเอกสาร

ส่งออกทางโปรแกรมอนิโฟมา และการจดัส่งเอกสารต้นฉบบัควบคู่กนัไปตามขนัตอนดงันีคอื 

ตรวจสอบความเรียบร้อยและความครบถ้วนของเอกสาร ลงทะเบียนเอกสารส่งออกใน

โปรแกรมอนิโฟมา ลงเลขทแีละวนัเดอืนปีในหนังสอืราชการ จดัทําซอง บรรจุซอง ปิดผนึก 

จดัทาํใบรบัและบญัชคีวบคุมการส่ง 

การจดัส่ง ดําเนินการส่งตามช่องทางทเีจ้าของเรอืงแจ้งบน “ใบรายการปะหน้า”   

ทตีดิไวห้น้าเรอืงทจีะส่งออกวา่จะใหด้าํเนินการอยา่งไร เช่น พมิพ์ซองส่งคนืกอง ส่งไปรษณีย์

แบบธรรมดา ส่งไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน  ส่งไปรษณียแ์บบ EMS 

.  การส่งเอกสารราชการภายในหน่วยงาน มีทงัการส่งเอกสารภายใน      

และการส่งเอกสารทีร ับจากหน่วยงานภายนอกผ่านมาทางงานสารบรรณกลางส่งต่อ           

ใหห้น่วยงานภายใน  

การส่งเอกสารภายในดาํเนินการ  ลกัษณะควบคู่กนั คอื การส่งเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์ผ่านช่องทางโปรแกรมอนิโฟมาและการส่งเอกสารต้นฉบบัในเวลาราชการ  มี

ขนัตอนการปฏบิตัแิละควบคุมตามลําดบัดงันีคอื เปิดระบบอนิโฟมา ใส่ชอืและรหสัผ่าน สร้าง

เอกสารและลงทะเบยีนเอกสารส่งออกในระบบอนิโฟมา สแกนเอกสารแนบไปกบัเรอืงในระบบ

อนิโฟมา ส่งเอกสารผ่านทางระบบอนิโฟมา ยกเวน้ในกรณีหนังสอืเวยีน จะไม่มกีารส่งหนังสอื

ต้นฉบับ ทังนีช่องทางการส่งเอกสารราชการต้นฉบับให้หน่วยงานภายในซึงมีทีทําการ      

หลายแห่ง สามารถจาํแนกตามทตีงัของททีาํการไดด้งัน ี

. หน่วยงานภายในทมีทีทีาํการอยูภ่ายในพระบรมมหาราชวงั คอือาคารศาลา

ลูกขุนใน และอาคารสํานักพระราชวงัด้านปีกตะวนัออก (อาคารกลาง) มีช่องทางการส่ง/

กาํหนดเวลาการส่งตลอดทงัวนัในเวลาราชการ การปฏบิตัแิละควบคุมโดยเจ้าหน้าทเีดนินําส่ง

เอกสารภายในพระบรมมหาราชวงัตามวธิกีารตามลําดบัดงันี เจ้าหน้าทนํีาส่งเอกสารตรวจ

ความครบถ้วนของเอกสาร ลงขอ้มลูในสมุดทะเบยีนการรบัเอกสารเพอืให้ผู้รบัลงนาม และนํา

เอกสารไปส่งและใหผู้ร้บัลงนามรบัรองการรบัเอกสารในสมุดทะเบยีน 

. หน่วยงานภายในทมีทีทีาํการอยูน่อกพระบรมมหาราชวงั มชี่องทางการส่ง

เอกสารตามรายละเอยีดดงัน ี

.  การส่งเอกสารไปยังทําเนียบองคมนตรี ซึงตังอยู่บริเวณใกล้กับ

พระบรมมหาราชวงั มีช่องทางการส่งโดยฝากไปกบัรถตู้ ทีวงิระหว่างศาลาลูกขุนในและ

ทาํเนียบองคมนตร ีทุกๆ  นาท ีและมกีาํหนดเวลาการส่งตลอดเวลาราชการ พนักงานขบัรถ

เป็นผูป้ฏบิตัแิละควบคุมการจดัส่ง 

.  การส่งเอกสารไปยังสวนจิตรลดา วงัสระปทุม และสถาบันวิจ ัย        

จุฬาภรณ์ มีช่องทาง/กําหนดเวลาการส่ง  แบบ คือเจ้าหน้าทีของหน่วยงานเป็นผู้มารบั     

ด้วยตนเอง และการฝากส่งไปกับรถยนต์ทีส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอก ซึงมี
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กาํหนดเวลาการส่งวนัละ  ครงั คอื เวลา .  น. และ .  น. โดยการส่งเอกสารในรอบ

เวลา .  น. มพีนกังานขบัรถเป็นผูป้ฏบิตัแิละควบคุม และรอบเวลา .  น. มเีจ้าหน้าที

เวรประจาํวนัเป็นผูป้ฏบิตัแิละควบคุมการจดัส่ง  

.  การส่งเอกสารไปยงัศนูยส์ารสนเทศฯ ศาลายา มชี่องทาง/กําหนดเวลา

การส่ง คอื ส่งไปกบัรถตูร้บั-ส่งขา้ราชการระหวา่งศาลาลกูขนุในกบัศนูยส์ารสนเทศฯ โดยปกติ

รถจะออกจากศาลาลกูขนุในเวลา .  น. และออกจากศนูยส์ารสนเทศฯ เวลา .  น. ซงึมี

การปฏิบตัิและควบคุมโดยเจ้าหน้าทีนําส่งเอกสารทีห้องสมุดเฉพาะฯ ของศาลาลูกขุนใน 

จากนันสารบรรณศูนยส์ารสนเทศฯ นําเอกสารใส่กล่องพลาสติกแบบมลี้อเลอืนเพอืส่งไปท ี 

ศนูยส์ารสนเทศฯ ดว้ยรถตูร้บั-ส่งขา้ราชการในรอบเชา้ 

.  การส่ง เอกสารไปยังพระราชวังไกลกังวล ( เฉพาะในเวลาที

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ แปรพระราชฐานไปประทบัทหีวัหนิ) โดยปกตใิช้ช่องทาง

การส่ง/กาํหนดเวลาการส่งทางไปรษณีย ์เวลาเดยีวกบัการส่งเอกสารไปหน่วยงานภายนอกคอื 

เวลาประมาณ .  น. ยกเวน้ราชการเร่งด่วนจะใชช้่องทางการส่งดว้ยรถยนต์โดยฝากไปกบั

กองธุรการทปีระทบั สาํนกัพระราชวงั ซงึจะมรีถเดนิทางไปทพีระราชวงัไกลกงัวลทุกวนั วนัละ 

 รอบ คอืเวลา .  น. และ .  น. มกีารควบคุมและปฏบิตัคิอื กลุ่มตรวจใบนําความ

กราบบงัคมทลูจดัทาํบญัชเีอกสารสง่ และลงทะเบยีนเอกสารส่งภายในทางโปรแกรมอนิโฟมา 

รวมทงัควบคุมการบรรจุเอกสารลงแฟ้ ม และซองโดยใช้เชอืกผูกอย่างแน่นหนา เพอืป้ องกนั

เอกสารหลุดออกจากแฟ้ ม จากนนับรรจุลงในถุงสําหรบัส่งไปรษณีย ์ซงึเรยีกกนัว่า “ถุงเมลล์” 

เป็นถุงทสีงัทาํเป็นพเิศษ ลกัษณะคลา้ยถุงทใีช้โดยไปรษณีย ์ภายนอกมลีกัษณะเหมอืนถุงผ้า

เนือหนา ม ี  ชนั ชนัในเป็นชนัทกีนันําได ้มหี่วงทองเหลอืงคลอ้งรอบปากถุงเพอืใชใ้นการลอ็ก

กุญแจ เมอืบรรจุเอกสารลงถุงเมลล์แล้วต้องลอ็กด้วยกุญแจโดยคล้องกบัห่วงทองเหลอืงรอบ

ปากถุง มีการหยอดครงัประทบัตรามงกุฎเพือป้ องกนัไม่ให้มีการเปิดถุงเมลล์ก่อนถึงมือ

เจา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบ กรณีฝากส่งทางรถยนต ์จะบรรจุเอกสารลงในกระเป๋ าสําหรบัใส่เอกสาร

ทมีีการควบคุมการเปิดด้วยรหสั มีเชือกผูกและตดิใบนําส่งระบุว่าจากสํานักราชเลขาธกิาร 

กรุงเทพฯ ส่งสาํนกัราชเลขาธกิาร หวัหนิ และบางกรณีจะมเีจา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบเป็นผูค้วบคุม

ไปดว้ย  

 ในการดําเนินงานเอกสารของกองกลางและกองการในพระองค์นันมขีนัตอน

หลกัคลา้ยคลงึกนั แต่กองการในพระองค์มผีู้บงัคบับญัชาทตีรวจสอบงานเอกสารหลายระดบั

กว่ากองกลาง บางเรืองต้องผ่านการพิจารณาสงัการจากผู้บงัคบับัญชาหลายคน เพือให้

สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มากทสีุด ขนัตอนในการรบัเอกสาร การ

จดัทํา และการส่งเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค์ สามารถอธบิายโดยสรุปได้

ดงันี 
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การรบัเอกสาร ข ันตอนในการรับเอกสารของทุกกลุ่ม/กลุ่มงานมีขนัตอน

เหมอืนกนั โดยมงีานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง ทาํหน้าที

รบัเอกสารจากภายนอก มกีารลงทะเบยีนรบัเอกสารในโปรแกรมอนิโฟมา ประทบัตราวนัทรีบั

หนงัสอื ใหเ้ลขหนงัสอืรบัและสแกนเอกสารลงในระบบ แลว้จงึเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพอืพจิารณา

มอบหมายไปตามกอง/กลุ่ม/กลุ่มงานทเีกยีวขอ้ง และส่งเรอืงไปทางสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

จากนนัใหเ้จา้หน้าทนํีาเอกสารไปส่งตามกองทรีบัผดิชอบเพอืดําเนินการต่อไป เมอืกลุ่ม/กลุ่ม

งานอํานวยการและบรหิารทวัไปของแต่ละกองได้รบัเรืองทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   

งานสารบรรณของกลุ่ม/กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไปจงึลงรบัเอกสารทางระบบงาน  

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ลขของกลุ่ม/กลุ่มงานฯ จากนนัผูอ้าํนวยการกลุ่มงานฯ จงึนําเรอืง

เสนอผูบ้งัคบับญัชาพจิารณามอบหมายใหก้ลุ่มงานต่างๆ ทรีบัผดิชอบดาํเนินการ/ผู้อํานวยการ

กลุ่มพจิารณามอบหมายงานแก่ผูป้ฏบิตั ิ

การจดัทาํและเสนอเอกสาร ในการจดัทําเอกสาร เมอืผู้ปฏบิตัไิด้รบัมอบหมาย

จากผู้อํานวยการกลุ่มงานแล้ว จึงดําเนินการไปตามขนัตอนต่างๆ ตามลกัษณะของเรือง      

เมอืตอ้งสรา้งเอกสารขนึ จะพจิารณาวา่เรอืงดงักล่าวเป็นเรอืงทเีหมอืนกบัเรอืงทเีคยปฏบิตัมิา

เป็นประจํา จําเป็นต้องได้รบัการพจิารณาเรอืงเป็นกรณีพเิศษจากผู้บงัคบับญัชาหรอืไม่ เช่น 

การขอพระราชทานพระปรมาภไิธยในประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ การกราบ

บงัคมทลูรายงานจากสํานักพระราชวงั และการพระราชทานพวงมาลาหลวงแก่ทหาร ตํารวจ 

และเจ้าหน้าทีของรฐัซึงเสยีชีวติจากการปฏิบตัิหน้าทีในจงัหวดัภาคใต้ เป็นต้น ซึงภารกิจ

เหล่านีมขีนัตอนการปฏบิตังิานทแีน่นอนไม่เปลยีนแปลง สามารถสร้างเอกสารตามภารกจิโดย

การร่างใบนําความกราบบงัคมทลู ร่างหนังสอื พมิพ์/ทาน ส่งให้ผู้บงัคบับญัชา และส่งให้กลุ่ม

ตรวจ    ใบนําฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ภาษา และรูปแบบก่อน หากมขีอ้ผดิพลาด

ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามสายงานเพือนําความกราบบงัคมทูล    

หรือเพือลงนามต่อไปได้ทนัที แต่หากเป็นเรืองทีต้องได้ร ับการพิจารณาเป็นพิเศษจาก

ผู้บงัคบับญัชา โดยเฉพาะอย่างยงิเรอืงราชการส่วนพระองค์ เช่น กรณีผู้ททีําหนังสอืเขา้มา 

เป็นบุคคลทไีม่เคยทาํหนงัสอืเขา้มาก่อน ผูป้ฏบิตัติอ้งส่งเรอืงไปถงึหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเพอืส่ง

สอบประวตัเิจา้ของเรอืง และทาํบนัทกึเสนอความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา ก่อนดาํเนินการใดๆ  

การส่งเอกสาร หากเป็นเอกสารภายใน สารบรรณกลุ่มงานสามารถออกเลขที

หนงัสอืไดเ้องและส่งเอกสารทางระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัหน่วยงานนนัๆ ไดเ้ลย 

หากเป็นเอกสารภายนอกเมอืผูบ้งัคบับญัชาลงนามแลว้ ตอ้งส่งใหง้านสารบรรณกลาง กลุ่มงาน

อํานวยการและบริหารทัวไป สงักดักองกลางเป็นผู้ออกเลขทีหนังสือ และส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยรถส่งเอกสาร หรือให้ผู้รบัมารบัด้วยตนเอง ขึนอยู่กบัเรืองและการ

ประสานงานของเจา้ของเรอืง 
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.  การจดัเกบ็และการดแูลรกัษาเอกสารของกองกลาง 

ในการดาํเนินงานตามภารกจิของกองกลางทําให้เกดิเอกสารซงึสามารถแยก

ประเภทตามระยะเวลาในการดาํเนินงานเป็น  ระยะ คอื เอกสารระหว่างปฏบิตั ิเอกสารทเีกบ็

ไวเ้พอืตรวจสอบ และเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แล้ว เอกสารในแต่ละระยะมรีะบบการจดัเกบ็การ

จดัเรยีง วสัดุอุปกรณ์ทใีชใ้นการจดัเกบ็ และเครอืงมอืช่วยคน้ ดงัทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  การจดัเกบ็เอกสารราชการของกองกลาง  

ประเภทเอกสาร ระบบการจดัเกบ็ ระบบการจดัเรียง วสัดอุปุกรณ์ เครืองมือช่วยค้น 

เอกสารระหวา่ง

ปฏบิตั ิ

. ไม่มกีารจดักลุ่ม 

. เกบ็ไวบ้นโต๊ะ

ทาํงาน  

เรยีงตามลาํดบัวนั 

ทเีอกสารเขา้มา 

. ตะแกรง 

. แฟ้ ม

กระดาษ       

สนํีาตาลสนัตดิ 

. โปรแกรม

อนิโฟมา 

. ระบบงานพสัดุ 

 

เอกสารทเีกบ็ไว้

เพอืตรวจสอบ  

. จดัเกบ็ตามความ

สะดวกในการใชง้าน 

. จดัตามคู่มอืการ

จดัเกบ็เอกสารของ

สาํนกัราชเลขาธกิาร 

 

. เรยีงตามลาํดบั

วนัทเีอกสารเขา้

มา 

. เรยีงตามลาํดบั

วนัทขีองเอกสาร 

จากเอกสารทเีกดิ

ก่อนถงึเอกสาร

ล่าสุด 

 

. แฟ้ มแบบ

ห่วงสนักวา้ง 

-  นิว 

. ตู/้ชนัใส่

เอกสาร 

 

เอกสารทปีฏบิตัิ

เสรจ็แลว้ 

 

. แฟ้ มผกู 

. กล่องลกูฟูก

ขนาด  

ลกูบาศกฟุ์ต 

. โปรแกรม

อนิโฟมา 

. บญัชเีอกสาร 

 

จากตารางท ี  ทุกกลุ่มงานในกองกลางมกีารแยกเอกสารออกเป็น  ระยะ 

คอื เอกสารระหวา่งการปฏบิตังิาน เอกสารทเีกบ็ไวเ้พอืตรวจสอบ และเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็

แล้ว โดยเอกสารทอียู่ระหว่างการปฏบิตังิานจะไม่มกีารจดักลุ่มเอกสาร จดัเกบ็โดยใส่แฟ้ ม

กระดาษสนํีาตาลแบบสนัตดิและใส่ไวใ้นตะแกรงเหลก็ซงึวางอยู่บนโต๊ะทํางาน จดัเรยีงตาม

วนัทเีอกสารเขา้มา ซงึสามารถสบืคน้ขอ้มลูเอกสารไดจ้ากตน้ฉบบัเอกสารและด้วยโปรแกรม

อนิโฟมาเป็นพนืฐาน เอกสารการดาํเนินงานดา้นการเบกิวสัดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าทผีู้รบัผดิชอบ

งานพสัดุของกองสามารถสบืค้นข้อมูลได้ด้วยระบบพสัดุซึงจะมขีอ้มูลเกยีวกบัการเบกิจ่าย

พสัดุของกองทงัเรอืงทกีาํลงัดาํเนินการและเรอืงทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ 
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 เอกสารทีเก็บไว้เพือตรวจสอบและเอกสารทีปฏิบัติเสร็จแล้วมีวิธีจ ัดเก็บ        

 แบบ คอื เอกสารบางเรอืงจดัเกบ็ตามความสะดวกในการใชง้านของเจ้าหน้าทผีู้ดําเนินงาน 

และเอกสารบางเรอืงจดัเกบ็ตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร การจดัเกบ็

ตามความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที เช่น อาจตงัชือแฟ้มตามชืองาน หรือชือ

หน่วยงานต้นเรอืง ขนึอยู่กบัลกัษณะการค้นหาเรอืงของเจ้าหน้าทผีู้จดัเกบ็เอกสาร สําหรบั

การจดัเกบ็เอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิารนนัมเีพยีง  กลุ่มงาน

ทนํีามาใชค้อืกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กบักลุ่มงานการเจา้หน้าท ี เอกสารทงัสอง

กลุ่มนีมวีธิกีารจดัเรยีง  ลกัษณะคอื การจดัเรยีงตามลําดบัวนัทเีอกสารเขา้มา และจดัเรยีง

ตามลาํดบัวนัทขีองเอกสารจากเอกสารทเีกดิก่อนถงึเอกสารล่าสุด  

วสัดุอุปกรณ์ทใีช้ในการจดัเกบ็เอกสารทเีกบ็ไวเ้พอืตรวจสอบ คอื แฟ้ มและตู้

เกบ็เอกสารซงึตงัอยู่ภายในห้องทํางาน แฟ้ มทใีช้เป็นแบบห่วง สนักวา้ง -  นิว ขนึอยู่กบั

ปริมาณเอกสารและความถีของเรอืงทีต้องดําเนินการของแฟ้ มนันๆ ตู้เก็บเอกสารมีทงัตู้

กระจกบานเลอืน ตูไ้มแ้ละตูเ้หลก็  ลนิชกั เอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แล้วถูกจดัเกบ็ลงในแฟ้ มผูก

และใส่กล่องกระดาษลกูฟูกสนํีาตาล ขนาด  ลูกบาศก์ฟุต เจ้าหน้าทสีามารถค้นหาเอกสาร

ประเภทนีไดด้ว้ยโปรแกรมอนิโฟมาและคน้หาจากบญัชเีอกสารทจีดัทาํขนึดว้ยการพมิพ์ลงใน

คอมพวิเตอรเ์ป็นไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส์ซงึสามารถพมิพ์ออกมาเป็นบญัชกีระดาษได้ เจ้าหน้าที

สามารถคน้หาขอ้มลูบญัชเีอกสารเหล่านีไดท้งัจากไฟลอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละบญัชกีระดาษ 

เอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ถูกยา้ยออกนอกสาํนกังานตามระยะเวลาทเีจ้าหน้าที

ผูด้แูลรกัษากาํหนดขนึตงัแต่ -  ปี การใชง้านเอกสารของกองกลางมกัมกีารใชง้านเอกสารที

อยูร่ะหวา่งดาํเนินงานและเอกสารทเีกบ็ไวเ้พอืตรวจสอบ โดยทวัไปมกัไม่มกีารทําหลกัฐาน 

ในการขอใชเ้อกสาร เนืองจากเป็นการใชง้านเพอืปฏบิตังิานโดยเจ้าหน้าททีเีกยีวขอ้งภายใน

สาํนกัราชเลขาธกิาร  มเีพยีงกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปทมีบีญัชกีารยมื-คนืเอกสาร 

ไดแ้ก่ งานแต่งตงัและเขา้เฝ้ าฯ  งานสถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ และงาน สารบรรณ

กลาง ในดา้นการกาํหนดสทิธกิารยมืเอกสารมเีพยีงกลุ่มงานการเจา้หน้าททีมีกีารกาํหนดสทิธิ

การยมืเอกสารทะเบียนประวตัิ อย่างไรก็ตามไม่มกีารกําหนดสทิธกิารยมืเป็น ลายลกัษณ์

อกัษร มเีพยีงการชแีจงกําหนดสทิธดิ้วยวาจา บุคลากรมสีทิธยิมืเฉพาะเอกสารประวตัขิอง

ตนเอง สาํหรบักลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปไม่มกีารกําหนดสทิธ ิและไม่อนุญาตให้

บุคคลภายนอกสํานักฯและบุคคลภายในทไีม่เกยีวขอ้งยมืเอกสาร กลุ่มงานการคลงักบักลุ่ม

งานคอมพวิเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการกําหนดสทิธิการยมืเอกสาร แต่ในทาง

ปฏบิตั ิ   มกีารยมืใชเ้อกสารเฉพาะผูท้เีกยีวขอ้งเท่านนั  
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3. การจดัเกบ็และการดแูลรกัษาเอกสารของกองการในพระองค ์

เอกสารการดําเนินงานตามภารกิจของกองการในพระองค์สามารถแยก

ออกเป็น  ระยะ ตามระยะเวลาในการดําเนินงานซงึมีระบบการจดัเก็บ การจดัเรียง วสัดุ

อุปกรณ์ทใีชใ้นการจดัเกบ็ รวมทงัเครอืงมอืช่วยคน้ตามทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  การจดัเกบ็เอกสารราชการของกองการในพระองค ์

ประเภทเอกสาร ระบบการจดัเกบ็ ระบบการจดัเรียง วสัดอุปุกรณ์ เครืองมือช่วยค้น 

เอกสารระหวา่ง

ปฏบิตั ิ 

. ไม่มกีารจดั

กลุ่ม 

. เกบ็ไวบ้นโต๊ะ

ทาํงาน  

 เรยีงตามลาํดบั

ของวนัทเีอกสาร

เขา้มา 

. ตะแกรง 

. แฟ้ มกระดาษ 

สนํีาตาลสนัตดิ 

. โปรแกรม

อนิโฟมา 

. ระบบตน้แบบ

กสธ. 

เอกสารทเีกบ็ไว้

เพอืตรวจสอบ  

. จดัตามความ

สะดวกในการใช้

งาน 

. จดัเกบ็ตาม

คู่มอืการจดัเกบ็

เอกสารของสาํนกั

ราชเลขาธกิาร 

 

. เรยีงตามลาํดบั

วนัทเีอกสารเขา้

มา 

. เรยีงตามลาํดบั

วนัทขีองเอกสาร 

จากเอกสารทเีกดิ

ก่อน เรยีงไปถงึ

เอกสารล่าสุด 

. แฟ้ มแบบห่วง

สนักวา้ง   -  

นิว 

. แฟ้ มผกู 

. ตู/้ชนัใส่

เอกสาร 

 

. โปรแกรม

อนิโฟมา 

. ระบบตน้แบบ 

กสธ. 

. ระบบจดัเกบ็

พระราชกจิ  

. บญัชเีอกสาร   

เอกสารทปีฏบิตัิ

เสรจ็แลว้ 

 

. แฟ้ มผกู 

. กล่องลกูฟูกสี

นําตาลขนาด  

ลกูบาศกฟุ์ต 

 

จากตารางท ี  การจดัเกบ็เอกสารราชการของกองการในพระองค์ สามารถ

อธิบายได้ว่าทุกกลุ่มงานในกองการในพระองค์มีการแยกเก็บเอกสารออกเป็น  ระยะ

เช่นเดยีวกบักองกลาง คือ เอกสารระหว่างการปฏบิตัิงาน  เอกสารทเีก็บไว้เพอืใช้ในการ

ตรวจสอบ และเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ เอกสารทอียูร่ะหวา่งปฏบิตัจิะไม่มกีารจดักลุ่มเอกสาร

คอื เจา้หน้าทขีองแต่ละงานรบัผดิชอบเอกสารกนัเอง จดัเกบ็โดยใส่แฟ้ มกระดาษสนํีาตาลแบบ

สนัตดิ อาจใส่ไวใ้นตะแกรงซงึวางไวบ้นโต๊ะทาํงาน เอกสารถูกจดัเรยีงตามวนัทรีบัเอกสารเขา้

มาดําเนินการ และสามารถค้นหาขอ้มูลเอกสารได้จากโปรแกรมอนิโฟมา ระบบต้นแบบกอง

งานราชเลขานุการในพระองค ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หรอืทเีรยีกวา่ระบบตน้แบบ กสธ. 

และการคน้หาจากเอกสารตน้ฉบบั  
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เช่นเดยีวกบักองกลาง เอกสารทเีกบ็ไวเ้พอืตรวจสอบและเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็

แล้วของกองการในพระองค์มีวธิจีดัเก็บ  แบบ คอื เอกสารทเีกิดขนึตามภารกิจบางอย่าง

จดัเกบ็ตามความสะดวกในการใชง้านของเจา้หน้าทผีู้ดําเนินงาน และเอกสารบางอย่างจดัเกบ็

ตามคู่มือการจัดเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของเจ้าหน้าท ี          

ผูด้าํเนินงานและจดัเกบ็เอกสาร การจดัเกบ็ตามความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าท ีเช่น 

อาจตงัชือแฟ้ มตามชอืงาน หรอืชอืหน่วยงานต้นเรอืง ขนึอยู่กบัลกัษณะการค้นหาเรอืงของ

เจ้าหน้าทีผู้จดัเกบ็เอกสาร สําหรบัการจดัเกบ็เอกสารตามคู่มอืการจดัเก็บเอกสารของสํานัก  

ราชเลขาธกิารนันมีเพียง  กลุ่มงานทีนํามาใช้คือ กลุ่มงานเสด็จพระราชดําเนิน กลุ่มงาน    

พระบรมราชานุเคราะห์ และกลุ่มงานส่วนพระองค์  โดยกลุ่มงานส่วนพระองค์จะมีความ

แตกต่างจากกลุ่มงานอนื คือ ใช้วธิกีารจ้างบุคคลภายนอกมาจดัเอกสารตามคู่มอืการจดัเก็บ

เอกสารราชการของสํานักราชเลขาธิการ เนืองจากปริมาณเอกสารมีมากและผู้บริหาร          

ใหค้วามสาํคญักบัเอกสารส่วนพระองค์เป็นพเิศษ ประกอบกบัภาระงานของเจ้าหน้าททีมีงีาน

อย่างต่อเนืองและมกัเป็นงานเร่งด่วนทุกงานเพราะเป็นภารกจิงานส่วนพระองค์ซงึผู้บรหิาร     

มกีารตดิตามงานอยา่งใกลช้ดิ ไม่ให้มงีานตกค้างเป็นเวลานาน เอกสารทงัสองกลุ่มนีมวีธิกีาร

จดัเรยีง  ลกัษณะคอื การจดัเรยีงตามลําดบัวนัทเีอกสารเขา้มา และจดัเรยีงตามลําดบัวนัที

ของเอกสารจากเอกสารทเีกดิก่อนถงึเอกสารล่าสุด  

วสัดุอุปกรณ์ทใีช้ในการจดัเก็บเอกสารทเีกบ็ไว้เพือตรวจสอบ คือ แฟ้ มและ    

ตูเ้กบ็เอกสารซงึตงัอยู่ภายในห้องทํางาน แฟ้ มทใีชม้ทีงัแฟ้ มแบบห่วง สนักวา้ง -  นิว หรอื

แฟ้ มผูก ขึนอยู่ก ับปริมาณเอกสารและความถีของเรืองทีต้องดําเนินการของแฟ้ มนันๆ           

ตู้เก็บเอกสารมีทงัตู้กระจกบานเลือน ตู้ไม้และตู้เหล็ก  ลินชกั เอกสารทีปฏิบตัิเสร็จแล้ว       

ถูกจดัเกบ็ลงในแฟ้ มผูกและใส่กล่องกระดาษลูกฟูกสนํีาตาล ขนาด  ลูกบาศก์ฟุต เจ้าหน้าที

สามารถคน้หาเอกสารประเภทนีไดด้ว้ยโปรแกรมอนิโฟมา โปรแกรมต้นแบบ กสธ. และค้นหา

จากบญัชเีอกสารทจีดัทาํขนึดว้ยการพมิพล์งในคอมพวิเตอร์เป็นไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ เจ้าหน้าที

สามารถค้นหาข้อมูลบัญชีเอกสารเหล่านีได้ทงัจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และบัญชีกระดาษ 

นอกจากนี กลุ่มงานพระราชกรณียกิจยงัมกีารค้นหาเอกสารพระราชกิจได้จากระบบจดัเก็บ   

พระราชกจิ   

กองการในพระองคม์กีารยา้ยเอกสารของออกไปเกบ็ทหีอ้งเกบ็เอกสารของกอง 

ณ อาคารศนูยส์ารสนเทศฯ แต่ยงัไม่มกีารกําหนดเกณฑ์การพจิารณาทแีน่นอน ขนึอยู่กบัการ

ตดัสนิใจของผู้ปฏบิตัิ ในการใช้งานเอกสารมีการกําหนดสทิธกิารยมืเอกสารของกองการใน

พระองค์ ซงึโดยทวัไป จะอนุญาตให้เจ้าหน้าทผีู้เกยีวขอ้งภายในสํานักราชเลขาธกิารเท่านัน    

มสีทิธยิมืเอกสาร กลุ่มงานทมีีการกําหนดสทิธชิดัเจนคือ กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ มีการ

กาํหนดไวว้า่ผูท้มีสีทิธยิมืเอกสารเกยีวกบัพระราชกจิ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสาํนกัราชเลขาธกิาร กอง

ข่าว กองการต่างประเทศ กลุ่มช่วยอํานวยการผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องกบัการ
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ดาํเนินงานด้านพระราชกจิเท่านัน  ทุกกลุ่มงานไม่มบีญัชกีารยมื-คนืเอกสาร กลุ่มงานทไีม่มี

การจดัเกบ็เอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์คอืกลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน 

.  การกาํหนดอาย ุการโอนย้ายและการทาํลายเอกสารของกองกลาง และ

กองการในพระองค ์

กองกลางและกองการในพระองค์มกีารกําหนดอายุ การกําจดัและการทําลาย

เอกสารคลา้ยคลงึกนั ซงึสามารถสรุปไดเ้ป็นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี   การกาํหนดอาย ุการโอนยา้ยและการทาํลายเอกสารราชการของกองกลาง       

และกองการในพระองค ์

หน่วยงาน การกาํหนดอาย ุ ประเภทเอกสารที

ทาํลาย 

การโอนย้าย วิธีการ

ทาํลาย 

กองกลาง . ไม่มตีาราง

กาํหนดอายุ

เอกสาร 

. ยดึแนวทาง

การเกบ็รกัษา

เอกสารตาม

ระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวีา่

ดว้ยงาน        

สารบรรณ พ.ศ. 

 

. กลุ่มงานการ

เจา้หน้าททีาํลาย

เอกสารใบลาปว่ย   

ลากจิ ลาพกัผ่อนทมีี

อายเุกนิ  ปี และ

สาํเนาเอกสารทไีม่ใช้

งานแลว้ 

. กลุ่มงาน

คอมพวิเตอรฯ์    

ทาํลายเอกสาร

ประชาสมัพนัธท์ี

ลา้สมยั/ไมใ่ชง้าน 

โอนยา้ยเอกสารท ี                      

ปฏบิตัเิสรจ็แลว้ทมี ี   

อาย ุ -  ปีไปไวท้ ี  

ศนูยส์ารสนเทศฯ 

 

. ใชเ้ครอืง

ยอ่ยเอกสาร 

. ฉีกดว้ย

มอื 

 

กองการ 

ในพระองค ์

ไม่มตีาราง

กาํหนดอายุ

เอกสาร 

 

ไม่มกีารกาํหนด . โอนยา้ยเอกสารที

ปฏบิตัเิสรจ็แลว้ทมี ี   

อาย ุ -  ปีไปไวท้ ี  

ศนูยส์ารสนเทศฯ  

. ส่งมอบเอกสารที

ครบอาย ุ -  ปีให้

กลุ่มงานจดหมายเหตุ 

ไม่มกีาร

ทาํลาย

เอกสาร 

 

จากตารางที  การกําหนดอายุ การโอนย้ายและการทําลายเอกสารของ

กองกลางและกองการในพระองค ์สามารถอธบิายไดด้งันี 
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.  ทุกกลุ่มงานในกองกลางและกองการในพระองคไ์ม่มตีารางการกาํหนดอายุ

เอกสาร แต่กองกลางมกีารกาํหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็เอกสารบางประเภทไวใ้นสํานักงาน

และกําหนดระยะเวลาในการทําลายเอกสารบางประเภท รวมทังมีการยึดระเบียบสํานัก

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ในการเกบ็รกัษาเอกสารของกลุ่มงานการคลงั 

และกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป  

.  ทุกกลุ่มงานในกองกลางมกีารยา้ยเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แล้วไปเกบ็ในห้อง

เก็บเอกสารของกองกลาง ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ ซึงตังอยู่ท ี           

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยส่วนใหญ่พจิารณายา้ยเอกสารทมีอีายุเกนิ -  ปี

ไปเก็บนอกสํานักงานขึนอยู่ก ับการ ใช้ง าน เอกสาร เรืองนันๆ  เช่น  เอกสารกลุ่ ม                   

ใบประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ จดัเก็บไวใ้นสํานักงานเป็นระยะเวลา  ปี 

เช่นเดียวกบักองการในพระองค์ คือ มีการย้ายเอกสารออกไปเก็บในห้องเก็บเอกสารของ     

กองการในพระองค ์ณ อาคารศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร โดยการพจิารณาระยะเวลา

ของเอกสารแต่ละประเภททีต้องย้ายออกไปเก็บนอกสํานักงาน ขึนอยู่ก ับดุลยพินิจของ

เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตั ิและไม่มกีารกาํหนดระยะเวลาทแีน่นอน  

กองกลางมีการทําลายเอกสารของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที และกลุ่มงาน

คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใชเ้ครอืงย่อยเอกสาร และการฉีกด้วยมอื เอกสารที

ทาํลายไดแ้ก่ ใบลาประเภทต่างๆ ทมีอีายุเกนิ  ปี ได้แก่ ใบลาป่ วย ลากจิ ลาพกัผ่อน สําเนา

เอกสารทไีม่ใชง้านแลว้ และเอกสารการประชาสมัพนัธ์ทลี้าสมยั/ไม่ได้ใช้งานแล้ว กองการใน

พระองคไ์ม่มกีารทาํลายเอกสารใดๆ และมกีารส่งมอบเอกสารทมีอีายคุรบ -  ปีให้กลุ่มงาน

จดหมายเหตุ สงักดัศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร เพอืจดัเกบ็เป็นเอกสารจดหมายเหตุ

ต่อไป  

.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเอกสารของกองกลาง        

และกองการในพระองค ์

เทคโนโลยสีารสนเทศทใีช้ในการจดัการเอกสารของกองกลางและกองการ  

ในพระองค ์นอกจากเครอืงมอืพนืฐานในการจดัการงานเอกสาร เช่น คอมพวิเตอร์ สแกนเนอร ์

และเครอืงพมิพแ์ลว้ ยงัมกีารใชร้ะบบการจดัการเอกสารเพมิเตมิ ระบบทนํีามาใชใ้นการจดัการ

เอกสารของกองกลางและกองการในพระองคม์ทีงัระบบงานร่วม และระบบงานสนบัสนุนเฉพาะ

กองตามขอ้มลูทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเอกสารราชการของกองกลางและ    

กองการในพระองค ์ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบงานร่วม 

. โปรแกรมอนิโฟมา (INFOMA)   

.  เป็นระบบทใีชค้วบคุมการรบั-ส่งเอกสารโดยควบคุมการออกเลขทะเบยีนหนงัสอืรบัและ

หนงัสอืส่งออกทงัภายในและภายนอกสาํนกัราชเลขาธกิาร สามารถบนัทกึงานทไีดป้ฏบิตั ิ

และแนบเอกสาร เพอืใหผู้บ้งัคบับญัชาสามารถตดิตามงานได ้สามารถสบืคน้เรอืงยอ้นหลงัได้

โดยแสดงผลตามทผีูป้ฏบิตังิานไดบ้นัทกึขอ้มลูลงในระบบโดยเชอืมต่อกบัเครอืขา่ย

อนิทราเน็ต ใชร้่วมกบัอุปกรณ์ ต่อพ่วง เช่น สแกนเนอร ์ 

.  มกีารจดัทาํคู่มอืแนวทางการปฏบิตังิานสารบรรณ ซงึอธบิายขนัตอนการปฏบิตังิาน    

สารบรรณกลางและสารบรรณกอง/กลุ่ม รวมทงัมกีารจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 

.  มกีารใชง้าน  ระบบยอ่ย คอื การรบัเอกสาร  การสง่เอกสาร การตดิตาม/คน้หาเอกสาร 

และการจดัทาํรายงาน 

. ระบบงานพสัดุ เป็นระบบทใีชใ้นการจดัการทรพัยส์นิ และวสัดุของสาํนกัราชเลขาธกิาร    

มเีมนูหลกั  อยา่ง คอื การจดัการทรพัยส์นิ และการจดัการวสัดุ  

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบงานสนับสนุนเฉพาะ 

 ระบบสนบัสนุนกองการในพระองค ์

. ระบบตน้แบบกองงานราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ                                           

.  เป็นระบบทกีองการในพระองคใ์ชเ้พอืตดิตามเรอืงและจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

เพมิเตมินอกเหนือจากโปรแกรมอนิโฟมา   

.  สามารถคน้หาเรอืงไดส้ะดวกโดยแสดงรายการเอกสารแยกออกตามเมนูเรอืงต่างๆ  

สามารถแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัตน้เรอืงไดด้ ีเหมาะสาํหรบัขอ้มลูทมีเีรอืงตอ้งเกยีวขอ้ง  

กบัหลายหน่วยงาน ตอ้งตดิตามเรอืงและตอบกลบัหลายครงั  

. ระบบจดัเกบ็พระราชกจิ เป็นโปรแกรมจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลูจากพระราชกจิตงัแต่      

พ.ศ.  จนถงึปจัจุบนั โดยสแกนเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสามารถคน้หา

เอกสารไดด้ว้ยการป้ อนคาํคน้และดว้ยระบบ Full Text Search 

. โปรแกรม Adobe InDesign CS3  กลุ่มงานส่วนพระองคใ์ชใ้นการพมิพพ์ระราชหตัถเลขา 
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จากตารางที  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเอกสารของ

กองกลางและกองการในพระองคแ์ยกไดเ้ป็น  ประเภท คอืระบบงานร่วม และระบบงานเฉพาะ

กอง ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

ระบบงานร่วม คอืระบบงานทใีชร้่วมกนัทงักองกลางและกองการในพระองค์

รวมทงักองอนืๆ ในสงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร ในปจัจุบนัมอียู่  ระบบ คอื โปรแกรมอนิโฟมา 

และระบบงานพสัดุ ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ใช้โปรแกรมทีเรยีกว่าโปรแกรมอนิโฟมา 

(INFOMA) เป็นระบบงานด้านเอกสารทจีําหน่ายโดยบริษทัเอกชนซึงมีการปรบัปรุงเพอืให้

เหมาะสมกบัระบบงานสารบรรณของสาํนกัราชเลขาธกิาร ใช้ในการควบคุมการรบั-ส่งเอกสาร

ทงัเอกสารภายในและภายนอก มกีารใช้งาน  ระบบย่อยคอื การรบัเอกสาร  การส่งเอกสาร  

การติดตาม/ค้นหาเอกสาร และการจัดทํารายงาน โดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส ์สงักดักองกลางเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบและจดัทําคู่มอืแนวทางการปฏบิตังิาน

ดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสเ์ผยแพร่ไวใ้นโปรแกรมอนิโฟมา เพอืให้ยดึถือและปฏบิตัใิห้

เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เน้นการบนัทกึข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการ

สบืคน้เรอืงยอ้นหลงั กลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสม์กีารจดัฝึกอบรมการใชง้าน

โปรแกรมอนิโฟมาอยา่งสมาํเสมอทงัสาํหรบัเจา้หน้าทบีรรจุใหม่และเก่า   

ระบบงานพสัดุ เป็นระบบงานทงีานพสัดุ กลุ่มงานการคลงัร่วมกบันายอาทิตย ์  

เลศิยนตช์พี พฒันาขนึเพอืใชใ้นการจดัการทรพัยส์นิและวสัดุของสาํนกัราชเลขาธกิาร ซงึมเีมนู

หลกัให้ใช้งานได้  ประเภท คือ การจดัการทรพัย์สิน และการจัดการวสัดุ โดยประเภท

ทรพัยส์ินแยกออกได้เป็น เมนูทะเบียนทรพัยส์ิน เมนูยมืคืนทรพัย์สนิ เมนูแจ้งซ่อม ได้แก่    

แจ้งซ่อมทรพัย์สิน แจ้งซ่อมเรืองอนืๆ และแจ้งซ่อมรถยนต์ เมนูแจ้งคืน  และเมนูแจ้งโอน  

สาํหรบัประเภทวสัดุ แยกไดเ้ป็น เมนูเบกิวสัดุ เมนูรายการเบกิวสัดุ  และเมนูรายงานยอดการ

เบิกวสัดุ  ระบบมกีารควบคุมการใช้งานด้วยชือผู้ใช้ และรหสัผ่าน คือควบคุมให้ใช้งานได้

เฉพาะเจา้หน้าททีรีบัผดิชอบการเบกิ-จ่ายพสัดุของแต่ละกอง รวมทงัมกีารกําหนดระดบัสทิธิ

การใชง้านใหม้สีทิธกิารใชง้านต่างกนั 

สาํหรบัระบบงานเฉพาะกองเป็นระบบงานทแีต่ละกองไดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ในการ

ดําเนินงานภายในกอง อาจเป็นระบบงานทแีต่ละกองพฒันาขนึร่วมกบับุคคลภายนอก หรือ

ระบบทีได้ร ับการพัฒนา ปรับปรุงโดยเจ้าหน้าทีจากกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส์ กองกลาง เพือให้ได้ระบบงานทสีนองตอบความต้องการในการดําเนินงาน

ภายในของกอง ในปจัจุบนั กองการในพระองค์มรีะบบงานเฉพาะ  ระบบคอื ระบบจดัเก็บ   

พระราชกจิ และระบบสนบัสนุนการปฏบิตังิานกองการในพระองค ์ซงึมตีน้แบบมาจากกองงาน

ราชเลขานุการในพระองค ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี หรอืทเีรยีกสนัๆ 

ว่า ระบบต้นแบบ กสธ. เนืองจากเป็นระบบทไีด้รบัการพฒันามาจากระบบงานของกองงาน  
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ราชเลขานุการในพระองค ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยนายเอกพงษ์  

กจิเจรญิ เจา้หน้าทกีลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์กองกลาง  

ระบบจดัเกบ็พระราชกจิ เป็นระบบทใีช้ในการบนัทกึและค้นหาขอ้มูลพระราชกจิ

โดยสแกนเอกสารพระราชกิจซึงเป็นกระดาษทีผลิตตงัแต่ พ.ศ. -  ให้อยู่ในรูป

อิเล็กทรอนิกส์ซึงสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยการป้ อนคําค้น และเอกสารทีผลิตตังแต่        

พ.ศ.  เป็นต้นมา สามารถนําเอกสารทีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในระบบได้โดยตรง        

จงึสามารถคน้หาขอ้มลูตงัแต่ พ.ศ.  เป็นตน้มาไดด้ว้ยระบบ Full Text Search ส่วนระบบ

ต้นแบบ กสธ. เป็นระบบทีใช้ในการบนัทึกและจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกบั

โปรแกรมอนิโฟมา มขีอ้ดใีนดา้นการคน้หาเอกสารเรอืงทตี้องเกยีวขอ้งกบัหน่วยงานอนืหลาย

หน่วยงานทีต้องติดตามผลและมีการตอบกลบัหลายครงั เนืองจากสามารถแนบเอกสารที

เกยีวขอ้งกบั  ตน้เรอืงไดส้ะดวก สามารถสรา้งเมนูเพมิเตมิไดต้ามความตอ้งการ 

นอกจากนีกองการในพระองคย์งัมกีารใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการดาํเนินงานตาม

ภารกจิคอืโปรแกรม Adobe InDesign CS3 โดยใชใ้นการพมิพพ์ระราชหตัถเลขาพระราชทาน

นาม นามสกุล ซงึช่วยอํานวยความสะดวกในการพมิพ์ตวัอกัษรทมีลีกัษณะสวยงามทดแทน

การเขยีนดว้ยลายมอืโดยอาลกัษณ์ 

การดาํเนินงานตามภารกจิของกองกลางและกองการในพระองคม์เีอกสารทเีกดิขนึ

ตามภารกจิทงัเอกสารการดาํเนินงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ซงึกระบวนการทเีกดิขนึ 

มทีงักระบวนการทเีหมอืนหรอืคล้ายคลึงกนั ได้แก่ ขนัตอนการรบั การส่ง การจดัเก็บ การ

กําหนดอายุ และการโอนย้ายเอกสาร ส่วนการทําลายเอกสารนันแตกต่างกัน กล่าวคือ 

กองกลางมกีารทําลายเอกสารบางประเภทแต่กองการในพระองค์ไม่เคยทําลายเอกสารใดๆ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดําเนินงานด้านเอกสารของทงัสองกองแตกต่างกนัเพราะ

กองกลางใช้ระบบงานทีเป็นระบบงานทีใช้ร่วมกันทงัสํานักฯ แต่กองการในพระองค์ใช้ทงั

ระบบงานร่วมและระบบงานทใีชเ้พอืสนบัสนุนการดาํเนินงานทใีชเ้ฉพาะกองเท่านนั 

. การดาํเนินงานด้านเอกสารเฉพาะตามภารกิจของกองกลาง 

ในงานวจิยันีได้ศกึษาการดําเนินงานด้านเอกสารเฉพาะทเีกดิขนึตามภารกจิ      

ของกองกลาง ทน่ีาสนใจและสามารถเปิดเผยได ้จาํนวน  รายการ คอื เอกสารเฉพาะของกลุ่ม

งานอํานวยการและบริหารทวัไป ได้แก่ เอกสารเฉพาะของงานแต่งตังและเข้าเฝ้ าฯ คือ        

พระบรมราชโองการแต่งตงับุคคลทตี้องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตงั และเอกสารเฉพาะของงาน

สถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ คอื ประกาศสถาปนาสมณศกัดแิละประกาศนียบตัรกํากบั

เครืองราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร  เอกสารเหล่านีเป็นเอกสารทีสํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรผีลติขนึและส่งมาให้หน่วยงานทรีบัผดิชอบภารกจินันๆ ในกลุ่มงานอํานวยการ

และบรหิารทวัไป กองกลาง เพอืดําเนินการทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงลงพระปรมาภไิธย หรือ
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เพอืให้ประทบัพระปรมาภไิธย ขนึอยู่กบัประเภทของเอกสาร ซึงการดําเนินงานตามภารกิจ

ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงัน ี

.  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสาร 

. .   การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารประกาศพระบรมราชโองการ

แต่งตงับุคคลทตีอ้งขอโปรดเกลา้ฯ แต่งตงัตามรฐัธรรมนูญมกีจิกรรมและหน่วยงานทรีบัผดิชอบ

แต่ละกจิกรรม ดงัแสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี  

 ตารางท ี  การรบั การส่งและการจดัทาํเอกสารประกาศพระบรมราชโองการ 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

1. รบัหนงัสอื ทาํใบปะหน้าเรอืง และสง่

เรอืงใหส้ารบรรณ กลุ่มงานอาํนวยการฯ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. ส่งตน้ฉบบัใหก้องนิตกิาร และทาํสาํเนา

เอกสารเสนอผูบ้งัคบับญัชา  

สารบรรณกลุ่มงาน

อาํนวยการฯ กองกลาง 

. ส่งคนืสาํเนาเรอืงใหส้ารบรรณกลุ่มงานฯ 

บนัทกึงานในระบบและจ่ายใหง้านแต่งตงัฯ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. ผลติใบนําฯ พรอ้มสาํเนา  ชุด เสนอ

หวัหน้างาน ผอ. กลุ่มงานฯ และสง่กลุ่ม

ตรวจใบนําฯ 

เจา้หน้าทงีานแต่งตงัฯ 

. ตรวจสอบใบนําฯ และสง่คนืใบนําฯ      

ใหง้านแต่งตงัฯ เพอืแนบเอกสารเรอืง 

กลุ่มตรวจใบนําฯ 

. เสนอหนงัสอืและใบนําฯ ต่อผูบ้งัคบั  

บญัชาเพอืลงนามและส่งกลุ่มตรวจใบนําฯ 

เจา้หน้าทงีานแต่งตงัฯ 

. เสนอราชเลขาธกิารเพอืนําขนึทลูเกลา้ฯ 

ถวายพรอ้มร่างประกาศพระบรมราช

โองการ  ชุดเพอืใหท้รงลงพระปรมาภไิธย

กลุ่มตรวจใบนําฯ, กอง

อาํนวยการนกับรหิาร 

. ผลติหนงัสอืตอบพรอ้มสาํเนาคู่ฉบบั

เสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม พรอ้มทงัทาํ

สาํเนาประกาศพระบรมราชโองการททีรง

ลงพระปรมาภไิธยแลว้ 

เจา้หน้าทงีานแต่งตงัฯ เมอืพระราชทานใบนําฯ 

และพระบรมราชโองการ 

 คนืลงมาแลว้ 

. ออกเลขหนงัสอืสง่ พมิพซ์องและสง่

เอกสาร รวมทงัส่งสาํเนาคู่ฉบบัคนืผูป้ฏบิตั ิ

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 
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ตารางท ี  การรบั การส่งและการจดัทาํเอกสารประกาศพระบรมราชโองการ (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. รวบรวมเอกสารดาํเนินการทงัหมดไว้

ดว้ยกนั สแกนลงในโปรแกรมอนิโฟมา 

จดัทาํใบปะหน้าเรอืง และเกบ็ลงแฟ้ ม ใส่ตู ้ 

เจา้หน้าทงีานแต่งตงัฯ สาํเนาคู่ฉบบั, ใบนําฯ, 

สาํเนาพระบรม- 

ราชโองการ,  ร่าง  

พระบรมราชโองการ, 

ตน้เรอืง 

 

จากตารางท ี  แสดงขนัตอนการรบั การส่ง และการจดัทําเอกสารการทูลเกล้าฯ 

ถวายร่างประกาศพระบรมราชโองการ สามารถสรุประยะเวลาการดําเนินการได้  ระยะคือ 

ระยะที  ก่อนการจดัทําใบนําความกราบบงัคมทูล ระยะท ี  การจดัทําใบนําความกราบ    

บงัคมทลูและระยะท ี  การรบัพระราชทานใบนําฯ คนืกลบัมาเพอืดาํเนินการ โดยมรีายละเอยีด

ดงันี 

1. หนงัสอืจากสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพอืขอให้ทูลเกล้าฯ ถวายร่าง

ประกาศพระบรมราชโองการเพือให้ทรงลงพระปรมาภไิธยถูกส่งมายงัสํานักราชเลขาธิการ 

พร้อมกบัร่างประกาศพระบรมราชโองการ จํานวน  ฉบบั เป็นฉบบัสํารองไว้ในกรณีทีมี

ขอ้ผดิพลาด  ฉบบั โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง 

เป็นผูล้งทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมา พรอ้มทงัทาํใบปะหน้าเรอืงเพอืใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณา

มอบหมายงาน 

2. หนงัสอืต้นเรอืงถูกส่งต่อไปยงัสารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลาง เมือสารบรรณกลุ่มฯ ลงทะเบียนรบัในระบบอินโฟมา แล้วจึงส่งเอกสาร

ต้นฉบับให้กองนิติการ เพือนําเข้าทีประชุมคณะองคมนตรี และสําเนาเรืองนําเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3. สําเนาเรอืงส่งงานสารบรรณกลาง เมอืผู้บงัคบับญัชาพจิารณาเรอืงแล้ว 

ส่งให้สารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป กองกลาง เพือบนัทึกงานและส่งให้     

งานแต่งตงัฯ 

4. ในกรณีทมีีการทกัท้วงการแต่งตงับุคคลในการประชุมองคมนตรี จะมี

หนังสือส่งไปทีหน่วยงานต้นเรอืงเพือให้พิจารณาทบทวนโดยไม่มีการทําใบนําความกราบ

บงัคมทลู 

5. ใบนําความกราบบังคมทูลถูกจัดทําขึนโดยเจ้าหน้าทีงานแต่งตังฯ        

และนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบั ได้แก่ หวัหน้างาน ผอ. กลุ่มงานฯ โดยผู้บงัคบับญัชา   

แต่ละคนลงนามดา้นหลงัใบนําความกราบบงัคมทลู บรเิวณดา้นล่าง ทางซา้ยมอื 
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6. ส่งใบนําความกราบบังคมทูลพร้อมสําเนา  ชุด มอบกลุ่มตรวจ           

ใบนําความกราบบงัคมทลูเพอืตรวจสอบความถูกต้องของขอ้ความ และรูปแบบตามทกีําหนด

ไว ้  โดยกลุ่มตรวจใบนําฯ ลงทะเบยีนรบัใบนําฯ ในระบบอนิโฟมา และตรวจสอบความถูกต้อง    

ของใบนําฯ หากไม่มขีอ้ผดิพลาด จะส่งคนืเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัขิองงานแต่งตงัฯ เพอืแนบเอกสาร

ตน้ฉบบัทผี่านการประชุมพจิารณาเรอืงจากองคมนตรแีล้ว และนําเสนอ ผอ. กองกลาง ผู้ช่วย

ราชเลขาธกิาร พจิารณาและลงนามดา้นหลงัใบนําฯ ดา้นล่าง ทางซ้ายมอื และส่งให้กลุ่มตรวจ 

ใบนําฯ ดาํเนินการทาํทะเบยีนหนงัสอืส่งทลูเกล้าฯ ถวาย พร้อมเอกสารร่างประกาศพระบรม-

ราชโองการ จํานวน  ฉบับ เสนอต่อราชเลขาธิการเพือนําขึนทูลเกล้าฯ ถวาย หากมี

ขอ้ผดิพลาด กลุ่มผูต้รวจใบนําฯ จะแกไ้ขในสําเนาใบนําฯ และส่งใบนําฯ รวมทงัสําเนาใบนําฯ      

ทแีกไ้ขให้คนืเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัขิองงานแต่งตงัฯ เพอืพมิพ์แก้ไขและส่งตรวจต่อไปจนกว่าจะ

ถูกตอ้ง  

. ใบนําความกราบบงัคมทลูพรอ้มร่างประกาศพระบรมราชโองการถูกนําขนึ

ทลูเกลา้ฯ ถวายโดยราชเลขาธกิาร หรอืรองราชเลขาธกิาร และเมอืทรงลงพระปรมาภไิธยใน

ร่างประกาศพระบรมราชโองการเรยีบร้อยแล้ว จงึพระราชทานเรอืงและเอกสารกลบัคนืมาให้

ราชเลขาธกิาร/ รองราชเลขาธกิาร จากนันเจ้าหน้าทกีองอํานวยการนักบรหิารจงึส่งเอกสาร

กลบัมาใหง้านสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง เพอืส่งคนืให้

งานแต่งตงัฯ ต่อไป 

. หนงัสอืตอบหน่วยงานตน้เรอืง พรอ้มสาํเนาคู่ฉบบั ถูกผลติโดย เจ้าหน้าที

ผูป้ฏบิตัขิองงานแต่งตงัฯ และนําเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพอืลงนามตามลาํดบั ไดแ้ก่ ผอ. กลุ่มงาน

อาํนวยการฯ ผอ. กองกลาง ผูช้่วยราชเลขาธกิาร และรองราชเลขาธกิารทกีาํกบัดแูล 

. หนังสือตอบหน่วยงานต้นเรอืงได้เลขทะเบยีนหนังสอืส่งออกรวมทงัถูก

จดัส่งโดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง และสําเนาคู่

ฉบบัของหนงัสอืตอบทลีงเลขทะเบยีนหนังสอืแล้วถูกส่งกลบัไปให้เจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัขิองงาน

แต่งตงัฯ 

. เอกสารการดําเนินงานทงัหมด ได้แก่ สําเนาคู่ฉบบัของหนังสือตอบ 

เอกสารตน้เรอืง ใบนําฯ และสาํเนาพระบรมราชโองการ รวมทงัร่างพระบรมราชโองการทไีม่มี

พระปรมาภไิธยถูกเกบ็รวบรวมไวด้้วยกนัโดยเจ้าหน้าทผีู้ปฏิบตัซิงึต้องบนัทกึงานและสแกน

เอกสารทสีาํคญัลงในโปรแกรมอนิโฟมา ทําใบปะหน้าเรอืง และจดัเกบ็เอกสารกระดาษลงใน

แฟ้ มห่วงขนาด  นิว ใส่ตูก้ระจกบานเลอืนซงึตงัอยูบ่รเิวณดา้นหลงัโต๊ะทาํงาน  

. .   การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารประกาศสถาปนาสมณศกัด ิ   

มกีจิกรรมและหน่วยงาน หรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบตามทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี  
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ตารางท ี   การรบั การสง่ และการจดัทาํเอกสารประกาศสถาปนาสมณศกัด ิ

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. รบัหนงัสอืและลงทะเบยีน รวมทงัเสนอเรอืง 

ใหผู้บ้งัคบับญัชา 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. จ่ายงานใหง้านสถาปนาฯ  

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอื  เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ, 

 

. ตรวจสอบร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดใิน

เบอืงตน้และส่งใหผู้ท้ไีดร้บัมอบหมายตรวจสอบ 

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ, 

นกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ 

. ผลติใบนําฯ และสาํเนาใบนําฯ  ชุดเมอื

ไดร้บัร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดทิถีูกตอ้ง

แลว้  และสง่ใหก้ลุ่มตรวจใบนําฯ เพอืตรวจสอบ 

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ, 

นกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ 

. ตรวจสอบแกไ้ขใบนําฯ และส่งงานสถาปนาฯ กลุ่มตรวจใบนําฯ กรณมีกีารแกไ้ข

ตอ้งแกแ้ละสง่   

กลุม่ตรวจใบนําฯ 

ตรวจอกีครงั    

ก่อนเสนอ 

 

. เสนอใบนําฯ และร่างประกาศสถาปนา    

สมณศกัด ิ  ฉบบัต่อรองราชเลขาธกิารเพอืนํา

ขนึทลูเกลา้ฯ ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภไิธย

ลงในร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดแิละ

พระราชทานคนืมา 

กลุ่มตรวจใบนําฯ,  

กองอาํนวยการนกับรหิาร 

 

. ผลติหนงัสอืตอบหน่วยงานตน้เรอืงพรอ้มทงั

สาํเนาคู่ฉบบั 

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ 

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอืส่งออก พมิพซ์อง 

รวมทงัจดัส่งเอกสาร 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. เอกสารการดาํเนินงานทงัหมดถูกรวบรวม 

บนัทกึงาน ทาํใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็ใส่แฟ้ ม

และตูต้งัไวใ้นหอ้งทาํงาน 

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ  สาํเนาคู่ฉบบั,       

ใบนําฯ, สาํเนา

ประกาศฯ, ร่าง

ประกาศฯ,  

ตน้เรอืง 
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 จากตารางที  การรับ การส่ง และการจัดทําเอกสารร่าง

ประกาศสถาปนาสมณศกัดเิพอืทรงลงพระปรมาภไิธย สามารถอธบิายโดยสรุปเป็นระยะเวลา

การดาํเนินการได ้  ระยะเช่นเดยีวกบัเอกสารพระบรมราชโองการแต่งตงับุคคลทตี้องขอโปรด

เกลา้ฯ แต่งตงั คอื ระยะท ี  ก่อนการจดัทําใบนําความกราบบงัคมทูล ระยะท ี  การจดัทําใบ

นําความกราบบงัคมทลูและระยะท ี  การรบัพระราชทานใบนําความกราบบงัคมทูลคนืกลบัมา

เพอืดาํเนินการ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. หนงัสอืจากสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพอืขอให้ทูลเกล้าฯ ถวายร่าง

ประกาศสถาปนาสมณศกัดเิพอืใหท้รงลงพระปรมาภไิธยถูกส่งมายงัสาํนกัราชเลขาธกิาร พรอ้ม

กบัร่างประกาศสถาปนาสมณศกัด ิจาํนวน  ฉบบั เป็นฉบบัสํารองไวใ้นกรณีมขีอ้ผดิพลาด  

ฉบบั โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลางเป็นผูล้งทะเบยีน

รบัในระบบอนิโฟมา พรอ้มทงัทาํใบปะหน้าเรอืงเพอืใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาสงัการตามลาํดบั 

ไดแ้ก่ ผอ. กลุ่มงานฯ ผอ. กองกลาง และรองราชเลขาธกิาร 

2. หนงัสอืต้นเรอืงถูกส่งต่อไปยงัสารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลาง เมอืสารบรรณกลุ่มฯ ลงทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมาแลว้จงึจ่ายงานไปให้งาน

สถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์เพอืดาํเนินการ 

3. หนงัสอืตน้เรอืงถูกลงทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมาโดยเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัิ

ของงานสถาปนาฯ และพจิารณาเอกสารสําเนาร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดใินเบอืงต้นใน

เรอืงความเรยีบรอ้ยและความสะอาดของเอกสาร แลว้บนัทกึส่งต่อใหน้กัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ 

ซงึเป็นผูท้ไีดร้บัมอบหมายทาํหน้าทพีจิารณา กลนักรอง ก่อนเสนอราชเลขาธกิาร 

4. ในกรณีทมีีการแก้ไข จะมกีารตดิต่อไปทสีํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

เป็นการภายใน เพอืส่งสําเนาร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดกิลบัไปให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน

ดาํเนินการในระยะท ี   

5. ใบนําความกราบบงัคมทูลถูกจดัทําขนึโดยเจ้าหน้าทงีานสถาปนาฯ และ

นําเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั ไดแ้ก่ หวัหน้างาน ผอ. กลุ่มงานฯ ผอ. กองกลาง และผู้ช่วย

ราชเลขาธกิาร  

6. ส่งใบนําความกราบบงัคมทูลพร้อมสําเนา  ชุด มอบกลุ่มตรวจใบนํา

ความกราบบงัคมทลูเพอืตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความ และรปูแบบตามทกีาํหนดไว ้โดย

กลุ่มตรวจใบนําฯ ลงทะเบียนรบัใบนําฯ ในระบบอินโฟมา และตรวจสอบใบนําฯ หากไม่มี

ขอ้ผดิพลาด กลุ่มตรวจใบนําความกราบบงัคมทูลดําเนินการทําทะเบยีนหนังสอืส่งทูลเกล้าฯ 

ถวาย และส่งใบนําฯ หนังสือต้นเรอืง พร้อมเอกสารร่างประกาศสถาปนาสมณศกัด ิจํานวน      

 ฉบบั เสนอราชเลขาธิการ/ รองราชเลขาธิการ เพือนําขนึทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป หากมี
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ขอ้ผดิพลาด กลุ่มผูต้รวจใบนําฯ จะแกไ้ขในสําเนาใบนําฯ และส่งใบนําฯ รวมทงัสําเนาใบนําฯ 

คนืเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัขิองงานสถาปนาฯ เพอืแกไ้ขและส่งตรวจต่อไปจนกวา่จะถูกตอ้ง  

7. ใบนําความกราบบงัคมทูล หนังสอืต้นเรอืง พร้อมร่างประกาศสถาปนา

สมณศกัดิถูกนําขนึทูลเกล้าฯ ถวายโดยราชเลขาธิการ/รองราชเลขาธิการ และเมือทรงลง     

พระปรมาภิไธยลงในร่างประกาศสถาปนาสมณศกัดิเรียบร้อยแล้วจึงพระราชทานเอกสาร

ทงัหมดคนืกลบัมา 

8. หนังสอืตอบสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีพร้อมสําเนาคู่ฉบบั ถูกผลิต

โดย เจ้าหน้าทขีองงานแต่งตงัฯ และนําเสนอผู้บงัคบับญัชาเพอืลงนามตามลําดบั ได้แก่ ผอ.       

กลุ่มงานฯ ผอ. กองกลาง ผูช้่วยราชเลขาธกิาร และรองราชเลขาธกิารทกีาํกบัดแูล 

9. หนงัสอืตอบสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีไดเ้ลขทะเบยีนหนังสอืส่งออก

จากงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง รวมทงัถูกจดัส่งไปยงั

สาํนกัเลขาคณะรฐัมนตร ีสาํเนาคู่ฉบบัทลีงเลขทะเบยีนหนังสอืแล้วถูกส่งกลบัไปให้เจ้าหน้าที

ของงานสถาปนาฯ 

10. เอกสารการดาํเนินงานทงัหมด ไดแ้ก่ หนงัสอืตน้เรอืง สําเนาคู่ฉบบัของ

หนังสอืตอบ ใบนําฯ สําเนาประกาศสถาปนาสมณศกัด ิและร่างประกาศสถาปนาฯ ถูกเก็บ

รวบรวมไว้ด้วยกนัโดยเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบตัิซึงต้องบนัทึกงานและสแกนเอกสารลงในระบบ     

อนิโฟมา ทําใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็เอกสารกระดาษลงในแฟ้ มห่วงสนักวา้งขนาด  นิว ใส่ตู้

กระจกบานเลอืน หรอืตูเ้หลก็สลีนิชกั ซงึตงัอยูบ่รเิวณดา้นใกลก้บัโต๊ะทาํงาน 

. .  ก า ร รับ  ก ารส่ ง  แล ะการจัดทํ าปร ะกาศนี ยบัต รกํ ากับ

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศ ทหาร/ตํารวจ กองอาสารกัษา

ดนิแดน และสญัญาบตัรสมณศกัดมิกีจิกรรมการดําเนินงานและผู้รบัผดิชอบตามทแีสดงไวใ้น

ตารางท ี  ดงันี 

 

ตารางท ี   การรบั การสง่ และการจดัทาํประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์       

และสญัญาบตัรฯ 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอื ทาํใบปะหน้าเรอืง

และเสนอเรอืงใหผู้บ้งัคบับญัชา 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. ส่งเรอืงใหส้ารบรรณกลุ่มงานอาํนวยการฯ 

. ลงทะเบยีนรบัและเสนอผูบ้งัคบับญัชา สารบรรณกลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิาร

ทวัไป กองกลาง 

 

. จ่ายงานใหง้านสถาปนาฯ 
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ตารางท ี   การรบั การสง่ และการจดัทาํประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์       

และสญัญาบตัรฯ (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของบญัชเีครอืงราชอสิรยิาภรณ์ / 

บญัชรีายนามพระสงฆแ์ละความเรยีบรอ้ยของ

ใบประกาศนียบตัรและสญัญาบตัร 

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ 

 

กรณีมขีอ้ผดิพลาด

ตอ้งประสานงาน 

กบัสาํนกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรเีพอื

ส่งกลบัไปแกไ้ข 

และส่งกลบัมาใหม ่

. ประทบัพระปรมาภไิธยประทบัตราสาํนกั

ราชเลขาธกิาร และลงนามกาํกบั 

 

. บรรจุซอง และลงนามกาํกบัทหีน้าซอง 

พรอ้มทงัระบุวนั เดอืน ปี 

. ทาํหนงัสอืเชญิคนืเครอืงราชย/์สญัญาบตัร 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาเพอืลงนาม 

 

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอืส่งออก พมิพซ์อง 

จดัส่งส่งเฉพาะหนงัสอืไปยงัหน่วยงานตน้เรอืง 

และส่งคนืสาํเนาคู่ฉบบัใหง้านสถาปนาฯ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

เจา้หน้าทสีาํนกั

อาลกัษณ์ฯ มารบั

ประกาศนียบตัรฯ 

และสญัญาบตัร 

. รวบรวมเอกสารการดาํเนินงานทงัหมด 

บนัทกึงานในโปรแกรมอนิโฟมา สแกน

เอกสารทสีาํคญั ทาํใบปะหน้าเรอืงและจดัเกบ็

เอกสารลงแฟ้ ม ใส่ตู ้

เจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ สาํเนาคู่ฉบบั

หนงัสอืตอบ และ

หนงัสอืตน้เรอืง 

 

จากตารางที  ขนัตอนการรับ การส่ง และการจัดทําเอกสารการขอ

พระราชทานพระปรมาภไิธยในประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ และสญัญาบตัรฯ

ยศ ทหาร/ตํารวจ กองอาสารักษาดินแดน และสัญญาบัตรสมณศักดิ สามารถอธิบาย

รายละเอยีดได ้ดงันี 

1.  หนังสือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือขอพระราชทาน         

พระปรมาภไิธยในประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ และสญัญาบตัร ถูกส่งมายงั

สาํนกัราชเลขาธกิาร พรอ้มกบัร่างประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัร 
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จาํนวน  ชุด โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลางเป็นผู้

ลงทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมา พรอ้มทงัทาํใบปะหน้าเรอืงเพอืเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณา

มอบหมายงาน 

2.  หนงัสอืตน้เรอืงถูกส่งต่อไปยงัสารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทัวไป กองกลาง เมือสารบรรณกลุ่มฯ ลงทะเบียนรับในระบบอินโฟมาแล้วจึงนําเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ผอ.กลุ่มงาน ผอ.กองกลาง และรองราชเลขาธกิาร 

3. เมือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรืองแล้ว เอกสารต้นเรืองถูกส่งคืนให้        

สารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป กองกลาง เพอืบนัทกึงาน และถูกส่งให้งาน

สถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์เพอืดาํเนินการ 

4. เอกสารตน้เรอืงถูกลงทะเบยีนรบัโดยเจา้หน้าทงีานสถาปนาฯ  

5. เอกสารบญัชเีครอืงราชอสิรยิาภรณ์/ บญัชรีายนามพระสงฆใ์นสญัญาบตัร

สมณศกัด ิ เอกสารร่างประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ 

สญัญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารกัษาดนิแดน และสญัญาบตัรสมณศกัดถิูกตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสะอาดโดยเจ้าหน้าทีของงานสถาปนาฯ หากมี

ข้อผิดพลาด  เจ้ าห น้ าทีผู้ ปฏิบัติจ ะ โทรศัพท์ แ จ้ ง เ จ้ า ห น้าทีสํ านั กอาลักษ ณ์และ

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์ สงักดัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีซงึเป็นผู้จดัทําร่างประกาศนียบตัร

กาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสา

รกัษาดนิแดน และสญัญาบตัรสมณศกัด ิรวมทงัดาํเนินการจดัส่งเอกสารทผีดิพลาดกลบัคนืไป

เพอืแกไ้ขและส่งกลบัมาใหม่ 

6. เอกสารร่างประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิริยาภรณ์  เหรียญราช

อสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศทหาร/ ตาํรวจ กองอาสารกัษาดนิแดน และสญัญาบตัรสมณศกัดทิี

ถูกต้องแล้วได้ร ับการประทับตราสํานักราชเลขาธิการด้านหลงั บริเวณมุมล่างด้านซ้าย      

พรอ้มทงัลงนามกาํกบัตรา และประทบัพระปรมาภไิธย โดยเจา้หน้าทขีองงานสถาปนาฯ 

7. ใบประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ 

สญัญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารกัษาดินแดน และสญัญาบตัรสมณศกัดิทีประทับ     

พระปรมาภิไธยและประทบัตราสํานักราชเลขาธิการ พร้อมลายเซ็นเจ้าหน้าทีกํากบัตรา

เรยีบรอ้ยแลว้ถูกบรรจุซอง เจา้หน้าทลีงนามกาํกบัทหีน้าซอง พรอ้มทงัระบุวนั เดอืน ปี 

8. หนังสอืเชญิคนืใบประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญ

ราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารักษาดินแดน และสญัญาบัตร      

สมณศกัดถิูกผลติขนึและนําเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั ได้แก่ ผอ. กลุ่มงาน ผอ. กองกลาง 

และรองราชเลขาธกิาร เพอืลงนาม 

9. หนังสอืเชญิคนืใบประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญ

ราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารักษาดินแดน และสญัญาบัตร       
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สมณศกัดถิูกออกเลขทะเบยีนหนังสอืส่งออกโดยงานสารบรรณกลางและจดัส่งเฉพาะหนังสอื 

สาํหรบัใบประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศ

ทหาร/ ตํารวจ กองอาสารกัษาดินแดน และสญัญาบตัรสมณศกัดินัน เจ้าหน้าทีจากสํานัก

อาลกัษณ์และเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะมารบัเอง 

10. เอกสารการดาํเนินงานทงัหมดถูกเกบ็รวบรวมไวด้้วยกนัโดยเจ้าหน้าท ี

ผู้ปฏบิตัซิงึได้แก่ สําเนาคู่ฉบบัหนังสอืตอบ และหนังสอืต้นเรอืง ซงึเจ้าหน้าทตี้องบนัทกึงาน

และสแกนเอกสารลงในระบบอนิโฟมา รวมทงัทาํใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็ลงในแฟ้ มห่วงสนักวา้ง 

 นิว ใส่ตูก้ระจกบานเลอืน หรอืตูเ้หลก็สลีนิชกัซงึตงัอยูบ่รเิวณใกลก้บัโต๊ะทาํงาน  

.  การควบคมุ ดแูลรกัษา และการจดัเกบ็ 

การควบคุม ดูแลรกัษา และการจดัเก็บเอกสารพระบรมราชโองการแต่งตงั

บุคคลทตีอ้งขอพระราชทานแต่งตงั เอกสารประกาศสถาปนาสมณศกัด ิและประกาศนียบตัร

กาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัรฯ มกีจิกรรมและหน่วยงานทรีบัผดิชอบดงันี 

ตารางท ี   การควบคุม ดูแลรกัษา การจดัเกบ็ การโอนยา้ยและการทําลายเอกสารเฉพาะ    

ทเีกดิจากภารกจิของกองกลาง  

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. รบัเอกสารจากภายนอกดว้ยโปรแกรม

อนิโฟมา 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. ลงทะเบยีนใบนําฯดว้ยโปรแกรม 

อนิโฟมา 

สารบรรณกลุ่มตรวจใบนําฯ 

. ทะเบยีนเอกสารทลูเกลา้ฯ ถวาย กลุ่มตรวจใบนําฯ 

. ลงทะเบยีนหนงัสอืออก งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. สแกนเอกสารทเีกยีวขอ้งลงใน

โปรแกรมอนิโฟมา  

เจา้หน้าทผีูด้าํเนนิการเรอืง

นนัๆ 

. รวบรวมเอกสารทงัหมด ทาํใบปะหน้า

เรอืง จดัเกบ็ใส่แฟ้ ม ตงัชอืแฟ้ มตามเรอืง 

และจดัเกบ็ไวใ้นตู ้

ใหร้หสัตามคู่มอื

การจดัเกบ็

เอกสารสาํนกั  

ราชเลขาธกิาร 

. เมอืสนิสุดการใชง้าน หรอืมอีายคุรบ 

-  ปี จดัเกบ็เอกสารใส่แฟ้ ม ใส่กล่อง ทาํ

บญัชเีอกสารและขนยา้ยเอกสารทสีนิสุด

การใชง้านไปเกบ็ทศีนูยส์ารสนเทศฯ 

ไม่มกีารทาํลาย

เอกสาร 
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จากตารางท ี  สามารถสรุปกจิกรรมการควบคุม ดแูลรกัษา การจดัเกบ็และ

การโอนยา้ยเอกสารเฉพาะทเีกดิขนึตามภารกจิของกองกลางไดด้งัน ี

เอกสารเกียวกบัพระบรมราชโองการแต่งตงับุคคลทีต้องขอพระราชทาน

แต่งตงั เอกสารประกาศสถาปนาสมณศกัด ิและประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์

และสญัญาบตัรฯ  มกีจิกรรมพนืฐานในการการควบคุม การดูแลรกัษาและการจดัเกบ็เอกสาร

คลา้ยคลงึกนั กล่าวคอืเมอืหนังสอืถูกส่งมายงัสํานักราชเลขาธกิาร งานสารบรรณกลางจะทํา

หน้าทคีวบคุมการรบัหนังสอืและเสนอผู้บงัคบับญัชา จากนันหนังสอืจะถูกควบคุมต่อไปด้วย

เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบตัขิองแต่ละงาน ด้วยการลงทะเบียนรบัหนังสือในระดบังานด้วยโปรแกรม  

อินโฟมา ซึงจะมีเลขทะเบียนหนังสือเข้าของงานทีร ับผิดชอบ และเมือดําเนินการต่อไป       

หากหนงัสอืหรอืเอกสารการดาํเนินงานต้องถูกส่งไปให้หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เช่นกองนิตกิาร 

และกลุ่มตรวจใบนําฯ หน่วยงานทรีบัเอกสาร หรอืหนังสอืดงักล่าวจะต้องลงทะเบยีนรบัเรอืง

ดว้ยโปรแกรมอนิโฟมาในนามของงาน/กลุ่มงาน เช่นเดยีวกนั และกลุ่มตรวจใบนําต้องควบคุม

เอกสารด้วยการจัดทําทะเบียนเอกสารทูลเกล้าฯ ถวายทุกครังทีมีการเสนอเรืองให ้            

ราชเลขาธกิาร/ รองราชเลขาธกิารเพอืนําขนึทูลเกล้าฯ ถวาย จากนันเมอืมกีารจดัทําหนังสอื

ตอบ หนงัสอืจะถูกควบคุมการส่งออกดว้ยโปรแกรมอนิโฟมาโดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง เมอืเสรจ็สนิการดําเนินงานแล้ว เอกสารประกอบการ

ดําเนินงานทงัหมดจะถูกรวบรวม บนัทกึงานและสแกนเอกสารทสีําคญัของแต่ละเรอืงลงใน

โปรแกรมอนิโฟมา โดยเจา้หน้าทผีู้ดําเนินงานในเรอืงนันๆ เอกสารกระดาษจะถูกจดัเกบ็โดย  

ทาํใบปะหน้าเรอืง เกบ็ใส่แฟ้ มห่วงสนักวา้ง  นิว ให้รหสัเอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสาร

ของสาํนกัราชเลขาธกิาร และตงัชอืแฟ้ มตามเรอืง ใสแ่ฟ้ มไวใ้นตู้กระจกบานเลอืน หรอืตู้เหลก็ 

สลีนิชกัซงึตงัอยู่บรเิวณใกล้กบัโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าทีผู้ปฏบิตัิ เมอืเอกสารมอีายุครบตาม

กําหนด คอื เอกสารเกยีวกบัพระบรมราชโองการแต่งตงับุคคลทตี้องขอพระราชทานแต่งตงั 

จดัเกบ็ไวใ้นสํานักงาน   ปี หรอืตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่ง เอกสารประกาศ

สถาปนาสมณศกัด ิและประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัรฯ จดัเกบ็

ไวใ้นสาํนกังาน  ปี จากนนัเอกสารจะถูกยา้ยออกไปใส่แฟ้ มผูก บรรจุลงในกล่องลูกฟูกขนาด 

 ลกูบาศกฟุ์ต และจดัทาํบญัชเีอกสารโดยเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัขิองงานทรีบัผดิชอบเอกสารนันๆ 

เพือโอนย้ายออกไปเก็บทีห้องเก็บเอกสารของกองกลางในอาคารศูนย์สารสนเทศ สํานัก      

ราชเลขาธกิาร และไม่เคยมกีารทาํลายเอกสารเฉพาะเหล่านี 

.  การใชง้านเอกสารเฉพาะทเีกดิจากภารกจิของกองกลางเหล่านีมกีารใช้งาน

โดยเจ้าหน้าทผีู้เกียวขอ้งเพือการดําเนินงานเท่านัน และสามารถขออนุญาตใช้เอกสารจาก

ผู้อํานวยการกลุ่มงานโดยตรง ซึงอนุญาตให้ทําสําเนาได้ตามความจําเป็น หากผู้ใช้งาน       

เป็นบุคคลภายนอกตอ้งทาํหนงัสอืขออนุญาตราชเลขาธกิาร 
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. การดาํเนินงานด้านเอกสารตามภารกิจเฉพาะของกองการในพระองค ์

กระบวนการดาํเนินงานด้านเอกสารของกองการในพระองค์ทีน่าสนใจและผู้วจิยั 

ไดศ้กึษา ไดแ้ก่ การดาํเนินงานเรอืงการขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ีการขอพระราชทาน

ชอืสกุล และการเชญิเสดจ็พระราชดาํเนินไปในพระราชพธิแีละรฐัพธิ ี 

.  การจดัทาํ การรบัและการส่งเอกสาร 

. .  การจดัทาํ การรบัและการส่งเอกสารการขอพระราชทานชอืบุตรและ

บุตร ี

ในการขอพระราชทานชอืบุตรและบุตรีนันมเีกณฑ์การพจิารณา

คุณสมบัติของผู้ขอและต้องมีการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอพระราชทานตาม

รายละเอยีดดงัน ี

ในการขอพระราชทานชือบุตรและบุตรี มีเกณฑ์การพิจารณา

ประเภทของผู้ขอพระราชทาน แยกออกเป็น  ประเภท คอืประเภท ก. ได้แก่ โอรสและธดิา

ของพระราชวงศ์ และตงัแต่ชนัหม่อมหลวงขนึไป บุตรหรือบุตรีของข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชวัคราวรายเดอืนและรายวนั สงักดัสํานักราชเลขาธกิารและ

สาํนกัพระราชวงั ขา้ราชการทหารประจํากรมราชองครกัษ์ และขา้ราชการทหารแผนกรกัษา

ความปลอดภยับุคคลสาํคญัประจาํกรมราชองครกัษ์ ขา้ราชการทหารสงักดักรมทหารราบท ี  

มหาดเลก็รกัษาพระองค ์พนกังานสาํนกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิท์รีบัราชการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า  ปี บุตรหรือบุตรีของนางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวง และผู้ทีเคยเป็น       

นางพระกํานัล บุตรและบุตรีของนายทหารราชองครกัษ์พิเศษ นายตํารวจราชสํานักพิเศษ 

นายทหารราชองครกัษ์ประจํา นายตํารวจราชสํานักประจํา นายทหารราชองครกัษ์เวรและ

นายตํารวจราชสํานักเวร หรือบุตรและบุตรขีองผู้ทีได้รบัพระราชทานการสมรส หรือได้รบั

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหดิล หรอืพระราชทานตามพระราชอธัยาศยัเป็นกรณีพเิศษ

เฉพาะราย ซึงจะได้รบัพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืและเสมาทองพระปรมาภิไธยย่อ 

ภ.ป.ร. และประเภท ข. ได้แก่ บุตรและบุตรขีองบุคคลทวัไปทไีม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ประเภท ก. 

จะได้รบัพระราชทานชือและเสมาเงนิพระปรมาภไิธยย่อ ภ.ป.ร. โดยไม่ได้รบัพระราชทาน    

พระราชหตัถเลขาพระราชทานชอื (ระเบยีบสาํนกัราชเลขาธกิารว่าด้วยการขอพระราชทานชอื

บุตรและบุตร ีพ.ศ. )  

การจดัทํา การรบัและการส่งเอกสารการขอพระราชทานชือบุตร

และบุตรมีกีจิกรรมและผูร้บัผดิชอบตามทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ี

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. รบัหนงัสอืจากผูข้อพระราชทาน

พระมหากรณุา และทาํใบปะหน้าเรอืง

เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

งานสารบรรณกลาง กองกลาง  

. ส่งหนงัสอืใหก้ลุม่งานอาํนวยการฯ 

กองการในพระองค ์

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืและ นําเสนอ 

ผอ. กองการในพระองค ์

สารบรรณกลุ่มงานอาํนวยการฯ 

กองการในพระองค ์

. ส่งเรอืงใหก้ลุ่มงานส่วนพระองค ์

. ลงทะเบยีนรบัเรอืงและมอบ         

ผูป้ฏบิตักิลุ่มงานส่วนพระองค ์

สารบรรณกลุ่มงาน 

ส่วนพระองค ์

. ตรวจสอบความถูกตอ้งหนงัสอืและ

เอกสารประกอบและบนัทกึงาน 

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์

. บนัทกึถงึนกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ

เพอืคดิชอื -  ชอืทลูเกลา้ฯ ถวาย

ประกอบพระราชดาํร ิ 

. บนัทกึเสนอชอืทคีดิโดยนกั      

อกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ 

นกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญ 

. นําเสนอบนัทกึเสนอชอืทคีดิโดยนกั

อกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญต่อ ผอ. กอง  

การในพระองค ์

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์

. จดัทาํใบนําฯ เพอืเสนอต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาและนําสง่กลุ่มตรวจ    

ใบนําฯ พรอ้มสาํเนาใบนําฯ จาํนวน    

 ชุด เพอืตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 . ลงทะเบยีนรบัใบนําฯ และ

ตรวจสอบใบนําฯ 

กลุ่มตรวจใบนําฯ, เจา้หน้าท ี 

กลุ่มงานส่วนพระองค ์

กรณีมกีารแกไ้ขตอ้ง

ส่งกลบัไปแกไ้ขก่อน 

. ทาํทะเบยีนเอกสารทลูเกลา้ฯ ถวาย

และเสนอหนงัสอืพรอ้มใบนําฯ ต่อ    

ราชเลขาธกิาร/รองราชเลขาธกิารเพอื

นําความกราบบงัคมทลูฯ  

กลุ่มตรวจใบนําฯ  
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ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืบุตรและบุตร ี(ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ส่งเอกสารทงัหมดคนืกลุ่มงาน   

ส่วนพระองค ์

งานสารบรรณกลาง กองกลาง  

. ผลติหนงัสอืพระราชทานชอืบุตร

แจง้ผูข้อพรอ้มสาํเนาคู่ฉบบัเพอืเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาลงนาม  

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอืส่งออก  งานสารบรรณกลาง  กองกลาง 

. แจง้ใหผู้ข้อฯ มารบัหนงัสอื เจา้หน้าทกีลุ่มงานสว่นพระองค ์

 . ผลติร่างพระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืบุตร/บุตร ี 

และส่งเรอืงใหก้ลุ่มตรวจใบนําฯ  

. เสนอร่างพระราชหตัถเลขาฯ ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาเพอืนําขนึทลูเกลา้ฯ 

ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภไิธย 

กลุ่มตรวจใบนําฯ 

. เอกสารทงัหมดถูกส่งคนืกลุม่งาน

ส่วนพระองค ์

งานสารบรรณกลาง กองกลาง 

. ผลติหนงัสอืเชญิพระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืพระราชทานผูข้อฯ และ

หนงัสอืขออนุมตัเิบกิเสมาอกัษรพระ

ปรมาภไิธย ภ.ป.ร. ทอง เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาเพอืลงนาม  

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์ หลงัจากททีรงลง    

พระปรมาภไิธยและ

พระราชทาน          

พระราชหตัถเลขาฯ     

คนืมาแลว้ 

. ออกเลขทะเบยีนส่งออก และสง่

หนงัสอืกลบัไปทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์ 

งานสารบรรณกลาง กองกลาง ผูข้อฯ มารบัเอกสาร

เองทกีลุ่มงาน        

ส่วนพระองค ์

. เอกสารการดาํเนินการทงัหมดถูก

รวบรวม ทาํสาํเนาพระราชหตัถเลขา

ขนานชอื ทาํใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็ใส่

แฟ้ ม ตูใ้นบรเิวณหอ้งทาํงาน 

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์ สาํเนาคู่ฉบบั, ใบนําฯ

สาํเนา 

พระราชหตัถเลขาฯ, 

บนัทกึขอ้ความ, 

หนงัสอืตน้เรอืง 
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จากตารางท ี  การจดัทาํ การรบัและการส่งเอกสารการขอพระราชทาน

ชอืบุตรและบุตร ีสามารถอธบิายรายละเอยีดได ้ดงัน ี

1. หนงัสอืจากผูข้อพระราชทานนามเพอืขอใหนํ้าความกราบบงัคมทูลขอ

พระราชทานนาม ซงึผูข้อมหีลายกรณี เช่น บดิา/ มารดาขอนามบุตร หรอืบุตร ีปู ่ /ย่า/ตา/ยาย 

ขอนามหลาน ถูกส่งมายงัสํานักราชเลขาธกิาร โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการ

และบรหิารทวัไป กองกลาง เป็นผูล้งทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมา พร้อมทงัทําใบปะหน้าเรอืง

เพอืใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาสงัการ 

2. หนังสือต้นเรืองถูกส่งต่อไปยงัสารบรรณกลุ่มงานอํานวยการและ

บรหิารทวัไป กองการในพระองค ์เพอืลงทะเบยีนรบัและเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

3. หนังสือถูกลงทะเบียนรบัในระบบอินโฟมาโดยสารบรรณกลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิารทวัไป กองการในพระองค ์แล้วจงึนําเสนอ ผอ. กองการในพระองค์เพอื

พจิารณามอบหมายงาน  

4. เอกสารตน้เรอืงถูกส่งใหก้ลุ่มงานส่วนพระองค์เพอืลงทะเบยีนรบัเรอืง

ในระบบอนิโฟมา และถูกส่งใหเ้จา้หน้าทผีูป้ฏบิตัเิพอืดาํเนินการ  

5. เอกสารตน้เรอืงและเอกสารประกอบไดร้บัการพจิารณาโดยเจ้าหน้าที

ของกลุ่มงานส่วนพระองค์ หากผู้ขอฯ มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบสํานัก    

ราชเลขาธิการว่าด้วยการขอพระราชทานชือบุตรและบุตรี พ.ศ.  จะมีบันทึกถึง            

นกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญเพอืคดินามประกอบพระราชดาํร ิพรอ้มทงับนัทกึงานลงในโปรแกรม

อนิโฟมา 

6. บนัทึกข้อความถึงนักอักษรศาสตร์เชียวชาญเพือคิดนามประกอบ

พระราชดาํรถิูกจดัทาํขนึเพอืเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม 

7. บนัทกึขอ้ความเสนอชือจํานวน -  ชอืทนีักอกัษรศาสตร์เชยีวชาญ

คดิขนึถูกจดัทาํเพอืเสนอผูบ้งัคบับญัชาพจิารณา 

8. ใบนําความกราบบงัคมทูลถูกผลิตขึน และนําเสนอผู้บังคบับญัชา

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ผอ. กลุ่มงาน  ผอ. กองการในพระองค์ และผู้ช่วยราชเลขาธกิาร จากนันจงึ

ส่งกลุ่มตรวจใบนําความกราบบงัคมทูลพร้อมสําเนาใบนําฯ  ชุด เพอืตรวจสอบความถูกต้อง

ของใบนําฯ และเอกสารประกอบ 

9. ใบนําฯ ได้รบัการลงทะเบยีนรบัและตรวจสอบโดยกลุ่มตรวจใบนําฯ 

หากไม่มขีอ้ผดิพลาด เอกสารทงัหมดจะถูกนําเสนอรองราชเลขาธกิารเพอืลงนาม และเสนอ

ราชเลขาธกิารเพอืนําขนึทลูเกล้าฯ ถวาย โดยกลุ่มตรวจใบนําฯ จะจดัทําทะเบยีนเอกสารการ

ทลูเกลา้ฯ ถวายทุกครงั หากมกีารแกไ้ขใบนําฯ กลุ่มตรวจใบนําฯ จะแก้ไขลงในสําเนาใบนําฯ 
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และส่งเอกสารทงัหมดคนืกลบัไปใหเ้จา้หน้าทขีองกลุ่มงานสว่นพระองคแ์กไ้ขและส่งมาตรวจอกี

ครงัจนกวา่จะถูกตอ้ง 

10.  เอกสารทังหมดถูกส่งคืนกลับมาทีง านสารบรรณกลาง เมือ           

ราชเลขาธิการ/ รองราชเลขาธิการได้ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารและทรงพระราชทานคืนมา 

จากนนัจงึส่งคนืกลุ่มงานส่วนพระองค ์

11.  หนังสือตอบผู้ขอและสําเนาคู่ฉบับถูกผลิตขึนและ นําเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ผอ.กลุ่มงาน ผอ.กองการในพระองค ์ผูช้่วยราชเลขาธกิาร และ

รองราชเลขาธิการเลขาธิการ เพือลงนาม เพือแจ้งให้ผู้ขอทราบ และสามารถนําชือไป

ดาํเนินการแจง้เปลยีนชอืได ้ก่อนทจีะไดร้บัพระราชทานพระราชหตัถเลขาฯ ต่อไป  

12.  หนงัสอืส่งออกไดเ้ลขทะเบยีนหนงัสอืส่งออกจากงานสารบรรณกลาง 

กลุ่มงานอํานวยการฯ กองกลาง และถูกส่งกลับมาทีเจ้าหน้าทีกลุ่มงานส่วนพระองค์         

เพอืใหผู้ข้อฯ มารบัดว้ยตนเอง 

13.  ร่างพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอื จาํนวน  แผ่น ถูกผลติขนึโดย

กลุ่มงานส่วนพระองค ์เพอืทลูเกลา้ฯ ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภไิธยและพระราชทานแก่ผู้ขอ    

พระมหากรุณา เฉพาะประเภท ก. หากผู้ขอฯ อยู่ในประเภท ข. ไม่ต้องจัดทําร่าง              

พระราชหตัถเลขาพระราชทานชอื 

14.  ร่างพระราชหตัถเลขาฯ และใบนําฯ รวมทงัเอกสารเรอืงเดมิถูกส่งให้

กลุ่มตรวจใบนําฯ อกีครงั เพอืเสนอราชเลขาธกิาร/ รองราชเลขาธกิาร นําขนึทูลเกล้าฯ ถวาย

เพอืใหท้รงลงพระปรมาภไิธย 

15.  เอกสารทงัหมด รวมทงัพระราชหตัถเลขาฯ ทลีงพระปรมาภไิธยแล้ว

ถูกส่งคนืกลุ่มงานส่วนพระองคโ์ดยงานสารบรรณกลาง 

16.  หนังสอืเชญิพระราชหตัถเลขาฯ พร้อมสําเนาคู่ฉบบัและบนัทึกขอ

อนุมัติเบิกเสมาอักษรพระปรมาภิไธยเพือพระราชทานผู้ขอฯ ถูกผลิตขึนและนําเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาลงนามเมอืพระราชทานพระราชหตัถเลขาฯ คนืมาแลว้  

17.  หนงัสอืเชญิพระราชหตัถเลขาฯ พรอ้มสาํเนาคู่ฉบบัไดร้บัเลขทะเบยีน

ส่งออกจากงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการฯ กองกลางและถูกส่งคืนกลุ่มงาน        

ส่วนพระองคเ์พอืใหผู้ข้อมารบัดว้ยตนเอง 

18.  สาํเนาคู่ฉบบั เอกสารตน้เรอืง สาํเนาพระราชหตัถเลขาฯ และเอกสาร

การดําเนินงานทงัหมดถูกเกบ็รวบรวมไว้ด้วยกนัโดยเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัซิึงต้องทําใบปะหน้า

เรอืง จดัเกบ็ลงในแฟ้ มผกู ใส่ตูก้ระจกบานเลอืน หรอืตูไ้มซ้งึตงัอยูบ่รเิวณใกลก้บัโต๊ะทาํงาน  

. .  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล 

ในการขอพระราชทานชอืสกุลนนัผูข้อพระราชทานต้องมคุีณสมบตัิ

ตามทีกําหนด เช่น เป็นผู้ทีบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือเป็นผู้ทีทรงคุ้นเคย หรือการ



114 

 

พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เป็นต้น และต้องนําเอกสารประกอบการพิจารณา            

มาประกอบการขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบสํานัก         

ราชเลขาธิการว่าด้วยการขอพระราชทานชอืสกุล พ.ศ.  ซึงเอกสารประกอบดงักล่าว 

ไดแ้ก่ 

1. หนังสอืกราบบงัคมทูลขอพระราชทานชือสกุล ซงึมรีายละเอยีดประวตัิ

ของผูข้อพระมหากรุณาโดยละเอยีด นับสบืแต่ปู ่  ย่า ตา ยาย เป็นต้นมา จนถึงบดิา มารดา พ ี

น้อง ภรยิาและบุตร พรอ้มขอ้มลูอาชพีและการศกึษา รวมทงัเหตุผลการขอพระราชทานชอืสกุล 

2. บตัรประจาํตวัของผูข้อพระมหากรุณา 

3. ทะเบยีนบา้น 

4. หลกัฐานการประกอบอาชพี เช่น ทะเบยีนการคา้ 

5. เอกสารประกอบเรืองตามทีแจ้งในประวตัิ เช่น การร่วมกิจกรรมเพือ

บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ หรอืงานการกุศล เป็นตน้ 

เอกสารหลกัฐานแสดงว่าได้รบัอนุญาตจากบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี 

(สาํนกัราชเลขาธกิาร, กองการในพระองค,์ : ) 

ในการรบั การส่งและการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุลมกีจิกรรม

และหน่วยงานทรีบัผดิชอบตามทแีสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล 

กิจกรรม หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืและทาํใบ

ปะหน้าเรอืงเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. ส่งหนงัสอืใหก้ลุม่งานอาํนวยการ

ฯ กองการในพระองค ์

. ลงทะเบยีนรบั หนงัสอืและ 

นําเสนอ ผอ. กองการในพระองค ์

กลุ่มงานอาํนวยการฯ 

กองการในพระองค ์

. ส่งหนงัสอืใหก้ลุม่งานส่วน

พระองค ์

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืและมอบ

ใหผู้ป้ฏบิตั ิ

สารบรรณกลุ่มงาน   

ส่วนพระองค ์

. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

หนงัสอืและเอกสารประกอบ 

 

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน    

ส่วนพระองค ์



115 

 

ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. บนัทกึถงึนกัอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญเพอืพจิารณาความหมาย

นามสกุลเดมิของผูข้อฯ  

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน    

ส่วนพระองค,์ 

นกัอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญ 

 

 

. บนัทกึเสนอราชเลขาธกิารเพอื

พจิารณาสงัการ  

หากเหน็สมควร

พระราชทานเป็นกรณีพเิศษ

เฉพาะราย ใหด้าํเนินการ

สอบประวตัผิูข้อฯ 

. ผลติหนงัสอืถงึส่วนราชการที

สงักดัของผูข้อฯ กรณีเป็น

ขา้ราชการ เพอืใหห้วัหน้าส่วน

ราชการรบัรองความประพฤต ิ 

กรณีบุคคลทวัไปอาศยัอยู่

ต่างจงัหวดัตอ้งทาํหนงัสอื

ถงึผูว้า่ราชการจงัหวดัและ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

เพอืตรวจสอบประวตัผิูข้อฯ

และประวตัอิาชญากร  

. บนัทกึถงึนกัอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญเพอืคดิชอืสกุลประกอบ

พระราชดาํร ิประมาณ -  ชอื 

เมอืตรวจสอบประวตัผิูข้อฯ

แลว้พบวา่ไม่มปีระวตัิ

เสยีหาย 

. ผลติหนงัสอืถงึกรมการปกครอง

และสาํเนาคู่ฉบบัและส่งเพอื

ตรวจสอบชอืสกุลมใิหซ้าํกบัชอืสกุล

ทจีดทะเบยีนไวแ้ลว้ 

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน    

ส่วนพระองค ์

 

 

. ผลติใบนําฯ เสนอผูบ้งัคบับญัชา

และนําส่งกลุ่มตรวจใบนําฯ พรอ้ม

สาํเนาใบนําฯ จาํนวน  ชุด   

เมอืไดร้บัหนงัสอืตอบจาก

กรมการปกครองแลว้วา่ชอื

สกุลใดไม่ซาํกบัชอืสกุลทจีด

ทะเบยีนไวแ้ลว้ 

. ลงทะเบยีนรบัใบนําฯ ตรวจสอบ

ใบนําฯ และทาํทะเบยีนเอกสาร

ทลูเกลา้ฯ ถวาย 

กลุ่มตรวจใบนําฯ กรณีมกีารแกไ้ขตอ้งส่งกลบั

ไปแกไ้ขก่อน 
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ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/

ผู้รบัผิดชอบ 

หมายเหต ุ

. เสนอใบนําฯ ต่อราช

เลขาธกิาร/รองราชเลขาธกิารเพอื

นําความกราบบงัคมทลูฯ ขอ

พระราชทานชอืสกุล 

กลุ่มตรวจใบนําฯ  

. เอกสารทงัหมดถูกส่งคนืกลุม่

งานส่วนพระองคเ์มอืพระราชทาน

ชอืสกุลแลว้ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. บนัทกึถงึนกัอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญพจิารณาชอืสกุล

พระราชทานเป็นอกัษรโรมนั  

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน       

ส่วนพระองค ์

. บนัทกึขอ้ความเสนอชอืสกุล

พระราชทานเป็นอกัษรโรมนัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

นกัอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญ 

. ผลติร่างพระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืสกุลสง่ใหก้ลุ่ม

ตรวจใบนําฯ พรอ้มแนบเอกสาร

เรอืงเดมิ 

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน       

ส่วนพระองค ์

. เสนอเรอืงเดมิพรอ้มรา่งพระ

ราชหตัถเลขาพระราชทานชอื

สกุลต่อราชเลขาธกิารเพอื

ทลูเกลา้ฯ ถวายใหท้รงลงพระ

ปรมาภไิธย 

กลุ่มตรวจใบนําฯ 

. ผลติหนงัสอืเชญิชอืสกุล

พระราชทานพรอ้มสาํเนาคู่ฉบบั

เพอืเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม  

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน     

ส่วนพระองค ์

เมอืพระราชทานใบนําฯ และ 

พระราชหตัถเลขาฯ คนืมาเพอื

แจง้ผูข้อ 

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอื

ส่งออก  

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

ผูข้อฯ มารบัหนงัสอืและ       

พระราชหตัถเลขาฯ ดว้ยตนเอง 
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ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทาํเอกสารการขอพระราชทานชอืสกุล (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ผลติหนงัสอืแจง้กรมการปกครอง 

และสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

พรอ้มสาํเนาคู่ฉบบัเพอืประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา 

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน     

ส่วนพระองค ์

 

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอืส่ง และ

ส่งสาํเนาคู่ฉบบักลบัไปทกีลุ่มงาน 

ส่วนพระองค ์ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. บนัทกึงานในระบบอนิโฟมา 

รวบรวมเอกสารดาํเนินงานทงัหมด 

ทาํใบปะหน้าเรอืง และจดัเกบ็เอกสาร

เขา้แฟ้ ม ใส่ตู ้

เจา้หน้าทกีลุ่มงาน     

ส่วนพระองค ์

สาํเนาคู่ฉบบัหนงัสอืตอบ, 

สาํเนาพระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืสกุล,     

ใบนําฯ, สาํเนาคู่ฉบบั

หนงัสอืสอบประวตั,ิ 

สาํเนาคู่ฉบบัหนงัสอืถงึ

กรมการปกครอง, สาํเนา 

คู่ฉบบัหนงัสอืถงึสาํนกั-

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 

บนัทกึขอ้ความ, เอกสาร

ตน้เรอืง 

 

จากตารางที  แสดงกิจกรรมในการรับ- ส่ง และจดัทําเอกสารการขอ

พระราชทานชอืสกุล สามารถอธบิายรายละเอยีดได ้ดงัน ี

1. หนงัสอืจากผูข้อพระราชทานชอืสกุลเพอืขอใหนํ้าความกราบบงัคมทูลถูก

ส่งมายงัสํานักราชเลขาธกิาร โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป 

กองกลาง เป็นผู้ลงทะเบียนรบัในระบบอินโฟมา พร้อมทงัทําใบปะหน้าเรืองเพือเสนอให้

ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาสงัการ 

2.  หนังสอืต้นเรอืงถูกส่งต่อไปยงัสารบรรณกองการในพระองค์ กลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิารทวัไป กองการในพระองค์ เพอืลงทะเบยีนรบัในระบบอนิโฟมาแล้วจงึ

นําเสนอ ผอ. กองการในพระองคเ์พอืพจิารณามอบหมายงาน 

3.  เอกสารตน้เรอืงถูกส่งใหส้ารบรรณกลุ่มงานส่วนพระองค์เพอืลงทะเบยีน

รบัเรอืงในระบบอนิโฟมา และถูกส่งใหเ้จา้หน้าทผีูป้ฏบิตัเิพอืดาํเนินการ 
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4.  เอกสารตน้เรอืงและเอกสารประกอบไดร้บัการพจิารณาโดยเจา้หน้าทขีอง

กลุ่มงานส่วนพระองค์ หากผู้ขอฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบสํานัก         

ราชเลขาธกิารว่าด้วยการขอพระราชทานชอืสกุล พ.ศ.  จะมบีนัทกึถึงนักอกัษรศาสตร์

เชยีวชาญเพอืพจิารณาความหมายชอืสกุลเดมิมาประกอบการพจิารณา 

5. บนัทึกข้อความเสนอราชเลขาธิการเพอืพิจารณาเรอืงและสงัการ หาก  

ราชเลขาธกิารเหน็สมควรพระราชทานเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย ใหด้าํเนินการสอบประวตัติาม

ฐานะของผูข้อฯ  

6. หนงัสอืถงึหวัหน้าส่วนราชการทผีูข้อฯ สงักดัและสําเนาคู่ฉบบัถูกผลติขนึ 

เพอืใหห้วัหน้าส่วนราชการรบัรอง ในกรณีทผีูข้อฯ เป็นขา้ราชการ หรอืหนังสอืถึงผู้ว่าราชการ

จงัหวดั และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิพร้อมทงัสําเนาคู่ฉบบัถูกผลติขนึเพอืตรวจสอบประวตั ิ  

ผู้ขอฯ ในกรณีทีเป็นบุคคลทัวไปและมีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด กรณีเป็นบุคคลทัวไป             

มภีมูลิาํเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ ตอ้งมหีนงัสอืถงึกรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม เพอืตรวจสอบว่า

เป็นบุคคลล้มละลายหรอืไม่ และหนังสอืถึงสํานักงานตํารวจสนัตบิาลเพอืสอบประวตัวิ่าเป็น

บุคคลทีมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมนัคงของประเทศหรือไม่ โดยเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบตัิใน     

กลุ่มงานส่วนพระองค ์ 

7. หนังสือถูกออกเลขทะเบยีนหนังสอืส่งออกและนําส่งโดยงานสารบรรณ

กลาง กลุ่มงานอาํนวยการฯ กองกลาง  

8. บนัทึกข้อความถึงนักอกัษรศาสตร์เชียวชาญให้ดําเนินการคิดชือสกุล

ประมาณ -  ชอื เพอืทูลเกล้าฯ ถวายประกอบพระราชดํารถิูกผลติขนึโดยเจ้าหน้าทขีอง

กลุ่มงานส่วนพระองค ์เมอืผลการตรวจสอบประวตัพิบวา่ไม่มปีระวตัเิสยีหาย 

9. บนัทึกข้อความเสนอชือสกุลทีคิดขึนโดยนักอักษรศาสตร์เชียวชาญ      

ถูกเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

10. หนังสอืถึงกรมการปกครองและสําเนาคู่ฉบบัถูกผลติขนึโดยเจ้าหน้าท ี  

ผูป้ฏบิตัใินกลุ่มงานส่วนพระองค ์เมอืไดร้บัชอืสกุลทคีดิขนึโดยนักอกัษรศาสตร์เชยีวชาญแล้ว 

เพอืตรวจสอบชอืสกุลไม่ใหซ้าํกบัชอืสกุลทจีดทะเบยีนไวแ้ลว้ 

11. หนงัสอืถูกออกเลขทะเบยีนหนังสอืส่งออกและนําส่งโดยงานสารบรรณ

กลาง กลุ่มงานอาํนวยการฯ กองกลาง  

12. ใบนําความกราบบงัคมทูลถูกผลติขนึ หลงัจากได้รบัหนังสือตอบจาก

กรมการปกครองแล้วว่าชือสกุลดงักล่าวไม่ซํากบัชือสกุลทจีดทะเบยีนไว้แล้ว และนําเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ได้แก่ ผอ. กลุ่มงาน  ผอ. กองการในพระองค์ และผู้ช่วย             

ราชเลขาธกิาร จากนนัจงึส่งกลุ่มตรวจใบนําความกราบบงัคมทลูพรอ้มสาํเนาใบนําฯ  ชุด  

13. ใบนําฯ ถูกลงทะเบียนรบัและตรวจสอบโดยกลุ่มตรวจใบนําฯ เพือ

ตรวจสอบความถูกต้องของใบนําฯ และเอกสารประกอบ หากมีข้อผิดพลาดในใบนําฯ         
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กลุ่มตรวจใบนําฯ จะแกไ้ขในสาํเนาใบนําฯ และส่งเอกสารทงัหมดคนืกลุ่มงานส่วนพระองค์เพอื

แกไ้ขและส่งตรวจอกีครงั 

14. ใบนําฯ ทถีูกต้องถูกนําเสนอรองราชเลขาธิการเพอืลงนาม และเสนอ  

ราชเลขาธิการ เพือนําขนึทูลเกล้าฯ ถวาย โดยกลุ่มตรวจใบนําฯ พร้อมทงัจดัทําทะเบียน

เอกสารทลูเกลา้ฯ ถวายทุกครงั 

15. เอกสารทงัหมดถูกส่งคืนกลุ่มงานส่วนพระองค์ เมือราชเลขาธิการได้

ทลูเกล้าฯ ถวายและพระราชทานเอกสารคนืมาโดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการ

และบรหิารทวัไป กองกลาง  

16. บันทึกข้อความถึงนักอักษรศาสตร์เชียวชาญพิจารณาคิดชือสกุล

พระราชทานเป็นอกัษรโรมนั ถูกผลติขนึโดยเจา้หน้าทขีองกลุ่มงานส่วนพระองค ์

17. บันทึกข้อความเสนอชือสกุลพระราชทานเป็นอักษรโรมันโดย           

นกัอกัษรศาสตรเ์ชยีวชาญถูกจดัทาํขนึเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  

18. ร่างพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืสกุลถูกผลิตขนึจํานวน  แผ่น 

โดยเจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองคเ์พอืนําขนึทลูเกลา้ฯ ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภไิธย 

19. ร่างพระราชหตัถเลขาพระราชทานชือสกุลพร้อมกบัเอกสารประกอบ

เรอืงเดมิถูกส่งให้กลุ่มตรวจใบนําฯ โดยกลุ่มงานส่วนพระองค์เพอืเสนอราชเลขาธกิารนําขนึ

ทลูเกลา้ฯ ถวายเพอืทรงลงพระปรมาภไิธย 

20. เอกสารทังหมดถูกส่งกลับคืนมาให้กลุ่มงานส่วนพระองค์โดยงาน      

สารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง 

21. หนังสือเชญิชอืสกุลพระราชทาน พร้อมสําเนาคู่ฉบบั ถูกผลิตขนึโดย

เจา้หน้าทกีลุ่มงานส่วนพระองค ์และนําเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพอืลงนาม  

22. หนังสือถูกออกเลขทะเบียนหนังสือส่งออกโดยงานสารบรรณกลาง    

กลุ่มงานอาํนวยการฯ กองกลางและถูกส่งคนืกลุ่มงานส่วนพระองค์เพอืให้ผู้ขอฯ มารบัหนังสอื

พรอ้มกบัพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืสกุลดว้ยตนเอง 

23. หนงัสอืแจ้งกรมการปกครองและสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีพร้อม

สาํเนาคู่ฉบบัถูกผลติขนึและนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัเพอืลงนาม ได้แก่ ผอ. กลุ่มงาน

ส่วนพระองค ์ ผอ. กองการในพระองค์ ผู้ช่วยราชเลขาธกิารทกีํากบัดูแล และราชเลขาธกิาร/ 

รองราชเลขาธกิารเลขาธกิาร เพอืประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

24. หนงัสอืส่งออกและสําเนาคู่ฉบบัได้เลขทะเบยีนหนังสอืส่งและถูกนําส่ง

โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง  

25. เอกสารการดําเนินงานทังหมดซึงได้แก่ สําเนาคู่ฉบบัหนังสือตอบ 

สาํเนาพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืสกุล ใบนําฯ สําเนาคู่ฉบบัหนังสอืสอบประวตั ิสําเนา   

คู่ฉบบัหนังสือถึงกรมการปกครอง สําเนาคู่ฉบบัหนังสือถึงเลขาธิการคณะรฐัมนตรี บนัทึก
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ขอ้ความ และเอกสารต้นเรอืง ถูกเกบ็รวบรวมไวด้้วยกนัโดยเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัซิงึต้องบนัทกึ

งานและสแกนเอกสารลงในระบบอนิโฟมา ทาํใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็ลงในแฟ้ มผูก ใส่ตู้กระจก

บานเลอืน หรอืตูไ้มซ้งึตงัอยูบ่รเิวณใกลก้บัโต๊ะทาํงาน  

. .  การรับ การส่ง และการจัดทําเอกสารหมายกําหนดการเสด็จ             

พระราชดาํเนินไปในพระราชพธิแีละรฐัพธิ ี

กิจกรรมทีเกิดขึนจากการรับ การส่ง และการจัดทํา เอกสาร

หมายกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินไปในพระราชพธิีและรฐัพิธี รวมทงัหน่วยงานหรือ

ผูร้บัผดิชอบแสดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 

ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทําเอกสารหมายกําหนดการการเสดจ็พระราชดําเนิน 

ไปในพระราชพธิแีละรฐัพธิ ี

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอื งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. เสนอหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาและสง่

เรอืงใหก้ลุ่มงานอาํนวยการฯ กองการ

ในพระองค ์

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืและนําเสนอ 

ผอ.กองการในพระองค ์

กลุ่มงานอาํนวยการฯ 

กองการในพระองค ์

. ส่งหนงัสอืใหก้ลุม่งานเสดจ็ฯ  

. รบัหนงัสอืและตรวจสอบเอกสาร เจา้หน้าทกีลุ่มงานเสดจ็ฯ 

 . บนัทกึขอ้ความถงึกองกจิการใน

พระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร/กองงานฯ ของ 

พระบรมวงศเ์สนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม 

. บนัทกึขอ้ความขอความเหน็ชอบ

จากผูบ้งัคบับญัชา กรณีปีทผี่านมาทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศ์

ปฏบิตัพิระราชกรณียกจิแทนพระองค ์

. ผลติใบนําฯ พรอ้มแนบสาํเนาใบนําฯ 

ของปีก่อน และบนัทกึวา่พระบรมวงศ์

ทรงวา่งพระราชกจิหรอืไม่ เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาเพอืลงนาม 
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ตารางท ี  การรบั การส่ง และการจดัทําเอกสารหมายกําหนดการการเสดจ็พระราชดําเนิน 

ไปในพระราชพธิแีละรฐัพธิ ี(ต่อ) 

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ส่งใบนําฯ และสาํเนาใบนําฯ  ชุด 

พรอ้มเอกสารแนบใหก้ลุ่มตรวจใบนําฯ 

ตรวจความถูกตอ้ง  

เจา้หน้าทกีลุ่มงานเสดจ็ฯ  

. ลงทะเบยีนรบัใบนําฯและตรวจสอบ กลุ่มตรวจใบนําฯ 

. เสนอใบนําฯ ทถีูกตอ้งพรอ้ม

เอกสารแนบต่อราชเลขาธกิาร/รอง    

ราชเลขาธกิารเพอืทลูเกลา้ฯ ถวาย และ

จดัทาํทะเบยีนเอกสารทลูเกลา้ฯ ถวาย  

. เอกสารทงัหมดถูกส่งคนืกลุม่งาน

เสดจ็ฯ เมอืพระราชทานใบนําฯ คนื

มาแลว้ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. จดัทาํหนงัสอืแจง้เลขาธกิาร

พระราชวงัพรอ้มสาํเนาคู่ฉบบัเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาลงนาม 

เจา้หน้าทกีลุ่มงานเสดจ็ฯ 

. ออกเลขหนงัสอืส่งออก พมิพซ์อง 

และจดัสง่หนงัสอื พรอ้มส่งสาํเนาแจง้

กองพระราชพธิ ีแจง้กองกจิการฯ หรอื

กองงานฯ ของพระบรมวงศ ์ 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. ส่งสาํเนาคู่ฉบบัคนืกลุม่งานเสดจ็ฯ 

. เอกสารการดาํเนินงานทงัหมดถูก

รวบรวม ทาํใบปะหน้าเรอืง เกบ็เขา้

แฟ้ ม ใส่ตู ้และสแกนเอกสาร 

เจา้หน้าทกีลุ่มงานเสดจ็ฯ 

 

จากตารางที  แสดงให้เหน็กจิกรรมทเีกดิขนึในการรบั การส่ง และการ

จดัทําเอกสารการเสด็จพระราชดําเนินไปในงานพระราชพิธีและรฐัพิธี ซึงกลุ่มงานเสด็จ        

พระราชดําเนิน ทําหน้าทเีป็นผู้นําความกราบบงัคมทูลพระกรุณา และประสานงานระหว่าง

สาํนกัพระราชวงัและกองกจิการในพระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ 

หรือกองงานฯ ของพระบรมวงศ์ ในกรณีทีมีการเสด็จฯ แทนพระองค์ รวมทงัการติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืให้การเสดจ็ฯ ไปในงานพระราชพธิแีละรฐัพธิี
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ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทงันี งานพระราชพิธีและรฐัพิธีในช่วงเวลานีเป็นการ

มอบหมายใหพ้ระบรมวงศานุวงศเ์สดจ็ฯ แทนพระองคเ์ป็นส่วนใหญ่ 

จากตารางแสดงกิจกรรมการจัดทํา การรับและการส่งเอกสารการเสด็จ    

พระราชดาํเนินไปในงานพระราชพธิ ีและรฐัพธิ ีสามารถสรุปเป็นขนัตอนไดด้งันี 

. ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืนําส่งร่างหมายกาํหนดการพระราชพธิ ีเพอืขอให้นํา

ความกราบบงัคมทูลพระกรุณาจากสํานักพระราชวงั โดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง และนําเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพอืพจิารณาสงัการ 

. หนังสือถูกส่งไปยงักลุ่มงานอํานวยการและบริหารทัวไป กองการ          

ในพระองคโ์ดยงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง 

. หนังสอืถูกลงทะเบยีนรบัโดยกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กอง

การในพระองค ์และนําเสนอ ผอ. กองการในพระองคเ์พอืพจิารณามอบหมายงานและถูกส่งให้

กลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน 

. หนงัสอืได้รบัการลงทะเบยีนรบัและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัขิอง

กลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน 

. เจา้หน้าทขีองกลุ่มงานเสดจ็ฯ พจิารณาว่าปีทผี่านมาทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ ฯ ใหพ้ระบรมวงศป์ฏบิตัพิระราชกรณียกจิแทนพระองค์หรอืไม่ ถ้าใช่ บนัทกึขอ้ความถึง

กองกจิการในพระองคส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรอื กองงาน ฯ ของ

พระบรมวงศ์ จะถูกผลติขนึเพอืเสนอผู้บงัคบับญัชาลงนามเพอืตรวจสอบว่าพระบรมวงศ์ทรง

วา่งพระราชกรณียกจิ/พระกรณียกจิในวนัดงักล่าวหรอืไม่ ยกเวน้กรณีเสดจ็ฯ ด้วยพระองค์เอง 

ไม่ตอ้งทาํบนัทกึดงักล่าว 

. เมอืได้รบับนัทกึขอ้ความตอบจากกองกจิการในพระองค์สมเดจ็พระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรอื กองงานฯ ของพระบรมวงศ์แล้ว จงึทําบนัทกึขอความ

เหน็ชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

. ใบนํากราบบงัคมทูลพระกรุณาถูกผลติ พร้อมแนบสําเนาใบนําฯ ของปี

ก่อนสาํหรบัเป็นขอ้มลูประกอบพระราชดาํร ิพรอ้มทงับนัทกึวา่พระบรมวงศ์ทรงว่างพระราชกจิ 

ในช่วงเวลานันๆ หรือไม่ เพือนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบั ได้แก่ ผอ. กลุ่มงานเสด็จ     

พระราชดาํเนิน  ผอ. กองการในพระองค ์ผูช้่วยราชเลขาธกิาร 

. ส่งใบนําฯ ให้กลุ่มตรวจใบนําฯ เพอืตรวจสอบความถูกต้องและนําเสนอ

รองราชเลขาธกิาร/ ราชเลขาธกิารเพอืนําขนึทลูเกลา้ฯ ถวาย 

. ใบนําฯ ถูกลงทะเบียนรบัและตรวจสอบโดยกลุ่มตรวจใบนําฯ หากไม่มี

ข้อผิดพลาด จะถูกเสนอให้ราชเลขาธิการ/ รองราชเลขาธิการเพือนําขนึทูลเกล้าฯ ถวาย       

โดยกลุ่มตรวจใบนําฯ ต้องจัดทําทะเบียนควบคุมเอกสารทูลเกล้าฯ ถวายทุกครัง หากมี

ขอ้ผดิพลาด ใบนําฯ จะถูกส่งกลบัไปแกไ้ขก่อนส่งกลบัมาตรวจอกีครงั 
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. เอกสารทังหมดถูกส่งคืนให้กลุ่มงานเสด็จพระราชดําเนินโดยงาน       

สารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง เมอืราชเลขาธกิารทูลเกล้าฯ 

ถวายและพระราชทานใบนําฯ คนืมาแลว้  

. หนังสอืแจ้งเลขาธกิารพระราชวงั รวมทงัสําเนาคู่ฉบบั และบนัทกึแจ้ง

กองกจิการ ฯ หรอืกองงาน ฯ ของพระบรมวงศ์ ถูกผลติขนึ กรณีปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ  

แทนพระองค์ พร้อมทงัทําสําเนาแจ้งกองพระราชพธิเีพอืทราบ โดยกลุ่มงานเสดจ็พระราช-

ดาํเนิน กรณีเสดจ็ฯ ทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิเอง ไม่ต้องทําบนัทกึแจ้งกองกจิการ ฯ หรอื

กองงาน ฯ ของพระบรมวงศ ์  

. หนังสือส่งออกถูกออกเลขทะเบียน พิมพ์ซองและนําส่งโดยงาน        

สารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการฯ กองกลาง 

. เอกสารการดาํเนินงานทงัหมดซงึไดแ้ก่ สาํเนาคู่ฉบบัหนงัสอืตอบ บนัทกึ

ขอ้ความ และหนงัสอืตน้เรอืงถูกรวบรวม ทาํใบปะหน้าเรอืง จดัเกบ็เขา้แฟ้ มห่วงสนักวา้ง  นิว 

ใส่ตู้เกบ็เอกสารทรงสูงแบบประตู  บาน หรอืตู้กระจกบานเลอืนทตีงัอยู่ภายในห้องทํางาน 

รวมทงัมกีารบนัทกึงานและสแกนเอกสารทสีาํคญัลงโปรแกรมอนิโฟมา 

การดําเนินงานตามภารกจิเฉพาะของกองกลางและกองการในพระองค์นัน 

ส่วนมากจะคลา้ยคลงึกนั คอืแบ่งระยะเวลาการดาํเนินงานเป็น  ระยะ คอื ระยะท ี  ก่อนการ

จดัทาํใบนําความกราบบงัคมทลู ระยะท ี  การจดัทําใบนําความกราบบงัคมทูล และระยะท ี  

การรบัพระราชทานใบนําความกราบบงัคมทูลคนืกลบัมาเพือดําเนินการ ยกเวน้ภารกิจการ

จดัทาํประกาศนียบตัรกาํกบัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัร ทไีม่ตอ้งมขีนัตอนการจดัทํา

ใบนําความกราบบงัคมทลู  

.   การควบคมุ ดแูลรกัษา การจดัเกบ็เอกสารการโอนย้ายและการ

ทาํลายเอกสารเฉพาะทีเกิดขึนตามภารกิจของกองการในพระองค ์

กองการในพระองค์มกีารควบคุมดูแลรกัษา การจดัเกบ็และการโอนยา้ย

เอกสารทคีลา้ยคลงึกนัซงึแสดงไวใ้นตารางท ี   ดงันี 
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ตารางที   การควบคุม ดูแลรกัษา การจดัเก็บเอกสารและการโอนย้ายเอกสารเฉพาะ         

ทเีกดิขนึจากภารกจิของกองการในพระองค ์

กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ

. ลงทะเบยีนรบัเอกสารใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

 

. ลงทะเบยีนรบัเอกสารใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

กลุ่มงานอาํนวยการฯ   

กองการในพระองค ์

. ลงทะเบยีนรบัเอกสารและ

บนัทกึงานในโปรแกรมอนิโฟมา 

สารบรรณกลุ่มงาน /       

เจา้หน้าทผีูด้าํเนนิงาน    

ในเรอืงนนัๆ . ลงทะเบยีนหนงัสอืภายในทาง

โปรแกรมอนิโฟมา 

. ลงทะเบยีนรบัเอกสารใน

โปรแกรมอนิโฟมา 

สารบรรณกลุ่มตรวจใบนําฯ 

. ออกเลขทะเบยีนหนงัสอื

ส่งออก 

งานสารบรรณกลาง 

กองกลาง 

. สแกนเอกสารทปิีดเรอืงแลว้

เกบ็ไวใ้นโปรแกรมอนิโฟมา /

ระบบตน้แบบ กสธ.  

เจา้หน้าทผีูด้าํเนนิงาน     

ในเรอืงนนัๆ 

. จดัเกบ็เอกสารทปิีดเรอืงแลว้ 

ใส่แฟ้ มห่วง ทาํใบปะหน้าเรอืง 

ตงัชอืตามเรอืง เกบ็ใส่ตูไ้วใ้นหอ้ง

ทาํงาน 

. เกบ็เอกสารใส่แฟ้ มผกูและ

กล่องลกูฟูก  

จดัจา้งบุคคลภายนอกจดั

กลุ่มเอกสารตามคู่มอืการ

จดัเกบ็เอกสารของสาํนกั

ราชเลขาธกิาร 

. ยา้ยเอกสารไปเกบ็ทอีาคาร

ศนูยส์ารสนเทศฯ 

ไม่มกีารทาํลายเอกสาร 

. ส่งมอบเอกสารใหก้ลุ่มงาน

จดหมายเหตุ  

เอกสารทมีอีายคุรบ -

 ปี 
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จากตารางท ี  การควบคุม ดูแลรกัษา การจดัเกบ็ การโอนย้ายและการ

ทาํลายเอกสารเฉพาะทเีกดิจากภารกจิของกองการในพระองค์ สามารถอธบิายโดยสรุปได้ว่า 

เมือเอกสารถูกส่งมาถึงสํานักราชเลขาธิการ เอกสารจะได้รบัการควบคุมการรบัโดยงาน      

สารบรรณกลาง กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป กองกลางดว้ยโปรแกรมอนิโฟมา จากนนั

เมอืหนังสอืถูกส่งมายงักองการในพระองค์ หนังสอืจะถูกควบคุมด้วยการลงทะเบยีนรบัโดย   

สารบรรณของกองการในพระองค์ กลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองการในพระองค ์

และสารบรรณของงานทรีบัผดิชอบ ตามลําดบั และเมอืมกีารผลติบนัทกึขอ้ความและใบนําฯ 

เพอืส่งใหห้น่วยงานภายในจะมกีารควบคุมการส่งและการรบัด้วยโปรแกรมอนิโฟมาในระดบั

กลุ่มและกลุ่มงาน กล่าวคอื เมอืมกีารส่งใบนําฯ ใหก้ลุ่มตรวจใบนําฯ ตรวจสอบ เอกสารใบนําฯ 

จะถูกควบคุมดว้ยการลงทะเบยีนส่งและรบัในโปรแกรมอนิโฟมาเช่นเดยีวกนักบับนัทกึขอ้ความ 

และเมือหนังสือตอบถูกผลิตขนึ งานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป 

กองกลางเป็นผูค้วบคุมและออกเลขหนงัสอืส่งออก เอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้จะถูกรวบรวมโดย

เจ้าหน้าทีผู้ดําเนินงานในเรืองนันๆ และจดัทําใบปะหน้าเรือง ให้รหสัตามคู่มือการจดัเก็บ

เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร ยกเวน้เอกสารการขอพระราชทานชอืบุตร-บุตร ีและชอืสกุล 

ซึงเป็นเอกสารของกลุ่มงานส่วนพระองค์ จะไม่มีการให้รหสัตามคู่มือฯ จากนันเจ้าหน้าที

ผู้ร ับผิดชอบเรืองนันๆ จึงสแกนเอกสารทีสําคัญของแต่ละเรืองลงในโปรแกรมอินโฟมา 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและจดัเกบ็เอกสารการดําเนินงานทงัหมดใส่แฟ้ ม โดย

เอกสารทเีกบ็ไวเ้พอืตรวจสอบจะถูกจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ มห่วง สนักวา้ง  นิว ใส่ไวใ้นตูก้ระจกบาน

เลอืนหรอืตูท้รงสงูแบบประต ู  บานทตีงัอยูบ่รเิวณใกลก้บัโต๊ะทาํงาน ส่วนเอกสารทดีาํเนินการ

เสร็จแล้วและไม่ต้องใช้ในการตรวจสอบอีก จะจดัใส่แฟ้ มผูก บรรจุลงกล่องลูกฟูกขนาด           

 ลกูบาศกฟุ์ต เพอืโอนยา้ยไปเกบ็ทหีอ้งเกบ็เอกสารของกองการในพระองค ์ทศีนูยส์ารสนเทศ 

สํานักราชเลขาธกิาร โดยไม่มีการทําลายเอกสารใดๆ และเมือเอกสารมีอายุครบ -  ปี      

จะถูกส่งมอบใหก้ลุ่มงานจดหมายเหตุดแูลรกัษาต่อไป 

.  การใช้งานเอกสารเฉพาะทีเกิดจากภารกิจของกองการในพระองค์เหล่านี     

มีล ักษณะเดียวกับกองกลาง คือ มีการใช้งานโดยเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องภายในสํานัก           

ราชเลขาธิการและใช้เพือการดําเนินงานเท่านัน โดยสามารถขออนุญาตใช้เอกสารจาก

ผู้อํานวยการกลุ่มงานโดยตรง หากผู้ใช้งานเป็นบุคคลภายนอกต้องทําหนังสือขออนุญาต      

ราชเลขาธกิาร 

.  ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเอกสารของกองกลางและกองการ    

ในพระองค ์

ขอ้มลูดา้นปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเอกสารของกองกลางและกองการ      

ในพระองคม์คีวามคลา้ยคลงึกนัตามทไีดแ้สดงไวใ้นตารางท ี  ดงันี 
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ตารางท ี  ปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเอกสารราชการของกองกลาง กองการในพระองค ์ 

หน่วยงาน ปัญหาด้านนโยบายและ

ความรบัผิดชอบ 

ปัญหาด้านงบประมาณ

และทรพัยากร 

ปัญหาด้านกระบวนการ

จดัเกบ็และค้นหาเอกสาร 

ปัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กองกลาง . ไม่มกีารกาํหนดบุคลากร

ทาํหน้าทดีา้นการจดัเกบ็

เอกสารโดยตรง  

. เอกสารอยูใ่นความ

รบัผดิชอบของผูป้ฏบิตัแิต่

ละคน 

. ขาดพนืทใีนการจดัเกบ็

เอกสารทตีอ้งเกบ็ไว้

ตรวจสอบภายในสาํนกังาน 

. ขาดแคลนบุคลากร 

. เครอืงสแกนเนอร ์

(Scanner) มคุีณภาพตาํ 

. การจดัเกบ็เอกสารที

กระจายไปตามเจา้หน้าท ี     

ผูป้ฏบิตั ิเมอืตอ้งการเอกสาร

ในขณะทเีจา้ของเรอืงไม่อยู ่

จะไมส่ามารถหาเอกสารพบ 

. การใชคู้่มอืการจดัเกบ็

เอกสารของสาํนกัราช

เลขาธกิารไม่สะดวกในการ

คน้หาเอกสาร 

. ความล่าชา้ของระบบ

เครอืขา่ยอนิทราเน็ตและ

อนิเทอรเ์น็ต 

. การมรีะบบทใีช้

ดาํเนินงานและจดัเกบ็

ขอ้มลูมากขนึทาํใหต้อ้ง

ป้ อนขอ้มลูลงในทุกระบบ 

เป็นการทาํงานซาํซอ้น 

 

กองการในพระองค ์ . ขาดแคลนอุปกรณ์ที

เหมาะสมกบังาน เชน่ 

เครอืงพมิพ ์(Printer) 

คุณภาพด ี

. ขาดแคลนบุคลากร 

 

การใชคู้่มอืการจดัเกบ็

เอกสารของสาํนกัราช

เลขาธกิารไม่สะดวกในการ

คน้หาเอกสารสาํหรบัผูท้ไีม่

มคีวามรูด้า้นการจดั

หมวดหมู่เอกสารดงักล่าว 
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จากตารางที  ข้อมูลด้านปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเอกสารของ

กองกลางและกองการในพระองค ์สามารถอธบิายไดด้งัน ี

.  ปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเอกสารของกองกลาง 

. .  กองกลางประสบปญัหาด้าน นโยบายและความรับผิดชอบคือ       

ทุกกลุ่มงานไม่มีการกําหนดบุคลากรทีร ับผิดชอบการจดัเก็บเอกสารโดยตรง เจ้าหน้าที

ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบเอกสารทีตนเองดําเนินการตังแต่เริมต้นคือ การรับเอกสาร          

ไปจนกระทงัถงึการจดัเกบ็และการโอนยา้ยเอกสาร 

. .  ปญัหาด้านงบประมาณและทรพัยากรของกองกลาง คอื  กลุ่มงาน

การคลงัขาดพนืทใีนการจดัเกบ็เอกสารทตีอ้งใชใ้นการตรวจสอบภายในสาํนกังาน และอุปกรณ์

สแกนเนอร์ (Scanner) ทใีช้มีคุณภาพตํา ตวัแทนผู้ให้สมัภาษณ์จากกลุ่มงานการเจ้าหน้าท ี  

และกลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไปมคีวามเหน็ตรงกนัว่าควรจดัหาบุคลากรเพมิเตมิเพอื

ทาํหน้าทจีดัเกบ็เอกสารโดยเฉพาะ 

. .  ปญัหาดา้นกระบวนการจดัเกบ็และคน้หาเอกสารของกองกลาง คอื 

ปญัหาการจดัเกบ็เอกสารทีกระจายไปตามเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตั ิเมือต้องการเอกสารในขณะที

เจา้หน้าทผีูด้าํเนินงานเรอืงดงักล่าวไม่อยู ่จะไม่สามารถหาเอกสารพบ และส่วนใหญ่พบปญัหา

จากการจดัเกบ็เอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสํานักราชเลขาธกิาร เนืองจาก

ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนคดิวา่การศกึษาคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารเป็นเรอืงยุ่งยากเกนิความจําเป็น 

เพราะหมวดหมู่ทีมีการกําหนดไว้ในคู่มือการจดัเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการนัน        

มหีมวดหมู่ทคีรอบคลุมเอกสารตามภารกจิของทุกกลุ่มงานของทุกกอง ทําให้บางหมวดมกีาร

กาํหนดรหสัเป็นเลขทศนิยมมากถึง  ตําแหน่ง เช่น กลุ่มเอกสารหมวดการเงนิ “กง . . .  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ” (สํานักราชเลขาธิการ, ศูนยส์ารสนเทศฯ, 

: ) เจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัมิกัใช้เพยีงหมวดหมู่เดมิๆ ในการจดัเกบ็เอกสารทตีนเป็นผู้ดูแล

รกัษา ซงึมจีาํนวนไม่มากนกั แมไ้ม่ใส่รหสัเพอืกาํหนดหมวดหมู่กส็ามารถคน้หาไดต้ามชอืเรอืง 

โดยไม่ตอ้งจดจาํรหสัหมวดหมู่ดงักล่าว จงึไม่เหน็ประโยชน์ หรอืความจําเป็นของการจดัเกบ็

เอกสารตามหมวดหมู่ทีกําหนดให้ และเอกสารทีเก็บในสํานักงานส่วนใหญ่เป็นเอกสารที

เจ้าหน้าทผีู้ปฏิบตัิใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงอยู่เสมอ แต่การจดัเอกสารตามหมวดหมู่       

ทกีําหนดให้ตามคู่มอืบางหมวดไม่ช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นหาเรอืงทตี้องการ และ

หมวดหมู่ในคู่มือยงัไม่ครอบคลุมเอกสารบางประเภท  ผู้ให้สมัภาษณ์บางคนคดิว่าการจดั

หมวดหมู่เอกสารตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิารนัน เป็นความรู้เฉพาะ

กลุ่ม ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา ตอ้งมกีารใหข้อ้มลูกบัผูค้น้หาเอกสารทไีม่ได้ศกึษาระบบเมอืจะ

คน้หาเอกสารทจีดัตามหมวดหมู่ดงักล่าว  
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. .  ปญัหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทพีบส่วนใหญ่เป็นปญัหา

ความล่าชา้ของระบบเครอืขา่ยอนิทราเน็ตและอนิเทอร์เน็ต และกลุ่มงานการเจ้าหน้าทรีวมทงั

กลุ่มงานการคลังประสบปญัหาเกียวกับ ระบบทีใช้ในการดําเนินงานและจัดเก็บเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ มมีากขนึ แต่ขาดการเชอืมโยงขอ้มลูจงึเกดิปญัหาการป้ อนขอ้มูลซําลงใน

ระบบต่างๆ เป็นการทาํงานซาํซอ้น 

.  ปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเอกสารของกองการในพระองค์ 

. .  ปญัหาด้าน นโยบายและความรบัผิดชอบทีกองการในพระองค์

ประสบคลา้ยคลงึกบักองกลาง คอื ไม่มกีารกําหนดบุคลากรผู้ทําหน้าทรีบัผดิชอบการจดัเกบ็

เอกสารโดยตรง ทาํใหเ้อกสารทไีม่ได้รบัการจดัเกบ็ทเีหมาะสม เนืองด้วยภารกจิของกองการ 

ในพระองค์ทุกเรืองต้องได้รบัการดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีปริมาณงานค่อนข้างมาก      

เมือเจ้าหน้าทีต้องดําเนินงานตามภารกิจทีได้ร ับมอบหมายหลายเรืองในเวลาเดียวกัน 

เจ้าหน้าทจีึงขาดความรอบคอบในการจดัเกบ็เอกสารแต่ละเรอืงให้เป็นระบบ ทําให้เอกสาร

ไม่ไดร้บัการตรวจสอบและดแูลอยา่งเหมาะสม เมอืเอกสารมปีรมิาณมากขนึจงึเกดิปญัหาการ

คน้หาเอกสารไม่พบ  

. .  ปญัหาดา้นงบประมาณและทรพัยากรของกองการในพระองค์ คอื

ปญัหาการขาดเครอืงพมิพ์  (Printer) คุณภาพด ีซงึผู้ให้สมัภาษณ์จากกลุ่มงานส่วนพระองค ์   

ทรีบัผดิชอบการจดัทําพระราชหตัถเลขาพระราชทานนาม นามสกุล เหน็ว่าเครืองพมิพ์ทใีช ้   

ในปจัจุบนัยงัมีคุณภาพตํา มกัมปีญัหาเอกสารติดในเครืองพมิพ์ เจ้าหน้าทเีกรงว่าหากเกิด

ปญัหาในการพมิพ์อาจทําให้เอกสารพระราชหตัถเลขาเสยีหายได้   นอกจากนีผู้ให้สมัภาษณ์

ส่วนใหญ่ของกองการในพระองค์เห็นว่าควรเพิมบุคลากรเพือทําหน้าทีจ ัดเก็บเอกสาร

โดยเฉพาะ 

. .  ปญัหาด้าน กระบวนการจดัเก็บและค้นหาเอกสารของกองการ    

ในพระองค์คล้ายกบักองกลางเนืองจากการจดัเก็บเอกสารกระจายไปตามตวัผู้ปฏิบตัิ หาก      

ผู้ปฏบิตัไิม่อยู่ หรอืโยกยา้ยสบัเปลยีนหน้าท ีจะทําให้เจ้าหน้าทคีนอนืไม่สามารถหาเอกสาร      

ทีต้องการพบ รวมทงัปญัหาการจดัเก็บเอกสารตามคู่มือการจัดเก็บเอกสารของสํานัก          

ราชเลขาธกิารซงึตอ้งมกีารศกึษาคู่มอืใหเ้ขา้ใจและสามารถจดจาํหมวดหมู่เอกสารทจีดัเกบ็หรอื

หมวดหมู่ทตีอ้งการคน้หาใหไ้ด ้จงึจะสามารถใชค้น้หาเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเรว็ มฉิะนัน   

ผูค้น้หาเอกสารตอ้งใชเ้วลาเปิดดคูู่มอืเพอืค้นหาหมวดหมู่เอกสารทตี้องการค้นหาก่อนทุกครงั 

ซงึไม่ช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

. .  ปญัหาด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ของกองการในพระองค ์

ไดแ้ก่ ปญัหาความล่าชา้ของระบบเครอืข่ายอนิทราเน็ต และอนิเทอร์เน็ต และการมรีะบบงาน
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สนบัสนุนเพมิมากขนึแต่ไม่สามารถเชอืมโยงขอ้มลูถงึกนัได้ ทําให้เจ้าหน้าทตี้องป้ อนขอ้มูลลง

ระบบงานมากกวา่  ครงัซงึผูใ้หส้มัภาษณ์เหน็วา่เป็นการเพมิภาระงานใหเ้จา้หน้าท ี

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดว้า่ 

1. เอกสารทีเกิดจากการดําเนินงานตามภารกิจของกองกลางและกองการ        

ในพระองคท์ไีดศ้กึษาวจิยัสามารถแยกไดเ้ป็น  ประเภทคอื  

1.1 เอกสารทเีกดิจากภารกจิด้านการบรหิารงานทวัไปภายในกองกลางและ

กองการในพระองค ์ซงึมลีกัษณะคล้ายคลงึกนัและมรีูปแบบตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบสํานัก

นายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  ได้แก่ บนัทกึขอ้ความ รายงานการประชุม 

และแบบฟอรม์ต่างๆ หรอืเอกสารประกอบการดาํเนินงานทวัๆ ไป เป็นตน้ 

1.2 เอกสารเฉพาะทเีกดิจากภารกจิของกองกลางและกองการในพระองค ์

1.2.1 เอกสารเฉพาะทีกองกลางผลิตร่วมกบัหน่วยงานภายนอก และมี

รปูแบบเฉพาะ ได้แก่ ประกาศพระบรมราชโองการ  ประกาศสถาปนาประกาศนียบตัรกํากบั

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์ สญัญาบตัรยศทหาร/ ตํารวจ กองอาสารกัษาดนิแดน และสญัญาบตัร

สมณศกัด ิ

1.2.2 เอกสารเฉพาะทีเกิดจากภารกิจของกองการในพระองค์ ได้แก่    

พระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืบุตร-บุตร ีและพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืสกุล และ

หมายกาํหนดการ  พระราชพธิแีละรฐัพธิ ี

. สภาพการจัดการเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค์        

ทงัในดา้นการบรหิารจดัการ และด้านกระบวนการดําเนินงานเอกสาร มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

ดงันี 

.  การบริหารจัดการเอกสารทังกองกลางและกองการในพระองค์ได้ร ับ

นโยบาย หรอืแนวทางการปฏบิตังิานเอกสารจากผูบ้รหิารทงัทางวาจา และจากรายงานสรุปผล         

การประชุม ด้านงบประมาณและทรพัยากรมกีารใช้งบประมาณกลางร่วมกนัในการเบกิจ่าย

พสัดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเอกสารจากกลุ่มงานการคลัง ส ังกัดกองกลาง แต่กลุ่มงาน

อาํนวยการและบรหิารทวัไป สงักดักองกลางมกีารตงังบประมาณเฉพาะเพอืใช้ในการประชุม/ 

ฝึกอบรมข้าราชการทีต้องปฏิบัติหน้าทีเวรประจําวนั ส่วนกองการในพระองค์มีการตัง

งบประมาณเพอืจ้างบุคคลภายนอกจดัเกบ็เอกสารของกลุ่มงานส่วนพระองค์ และด้านการ     

จ้างงานจากแหล่งภายนอก งานพัส ดุ กลุ่มงานการคลัง  ส ังกัดกองกลางมีการจ้าง

บุคคลภายนอกในการพฒันาระบบพสัดุ กลุ่มงานพระราชกรณียกจิ สงักดักองการในพระองค์มี

การจ้างบุคคลภายนอกในการพฒันาระบบจดัเกบ็พระราชกจิ ด้านบุคลากรและหน้าทีความ

รบัผดิชอบดา้นงานเอกสารทงักองกลางและกองการในพระองคม์กีารแยกส่วนงานเป็นกลุ่มงาน

อํานวยการและบริหารทวัไป ทําหน้าทีสารบรรณของกองแต่หน้าทีในการรบัผิดชอบงาน
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เอกสารตงัแต่การผลติ การรบั-ส่ง การเสนอ การจดัเกบ็ การค้นหา และการโอนยา้ย เป็นการ

กระจายงานลงไปทผีู้ปฏบิตั ิ ด้านการจดัการเอกสารทสีําคญัทสีุดและการบริหารความเสยีง   

ทงักองกลางและกองการในพระองค์ยงัไม่มกีารจดัลําดบัความสําคญัว่าเอกสารใดสําคญัทสีุด 

แต่เน้นการควบคุมเอกสารเกยีวกบัการเงนิและเอกสารลบั รวมทงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการ

เอกสารใบนําความกราบบงัคมทลูทมีพีระราชกระแส หรอืทตีอ้งใชอ้า้งองิ ดา้นการบรหิารความ

เสียงเ ป็นการบริหารความเสียงทัวๆ ไป คือ มีแผนบริหารความต่อเนืองของสํานัก             

ราชเลขาธกิาร แผนระงบัอคัคภียัและการซ้อมตามแผนระงบัอคัคภียั รวมทงัแผนกําจดัปลวก

และเชอืราในระดบัสาํนกัฯ 

.  กระบวนการดําเนินงานเอกสารเฉพาะของกองกลางและกองการ           

ในพระองค ์สามารถแยกไดเ้ป็น  ขนัตอนหลกัคอื  

. ขนัตอนก่อนการทําใบนําความกราบบงัคมทูล ได้แก่ การตรวจสอบ

ขอ้มลู การพจิารณาความเหมาะสม และการประสานงานกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

. ขนัตอนการทําใบนําความกราบบงัคมทูล ได้แก่ การร่าง การพิมพ ์  

การเสนอผูบ้งัคบับญัชา การส่งกลุ่มตรวจใบนําความกราบบงัคมทลูเพอืตรวจสอบความถูกต้อง        

ของรูปแบบ ภาษา และข้อมูล รวมทังการเสนอราชเลขาธิการ / รองราชเลขาธิการ              

เพอืกราบบงัคมทลูพระกรุณา 

. ขนัตอนหลงัจากได้รบัพระราชทานใบนําฯ คนืมา ได้แก่ การประสาน

หน่วยงานทีเกียวข้อง การร่างหนังสือตอบ การเสนอผู้บังคับบัญชาเพือลงนาม การส่ง         

การจดัเกบ็เอกสารทใีช้ในการดําเนินงานทงัหมด โดยมกีําหนดระยะเวลาการจดัเกบ็เอกสาร         

ไวใ้นสาํนกังานตงัแต่ -  ปี ขนึอยูก่บัความจาํเป็นในการใช้อ้างองิเพอืการปฏบิตังิาน จากนัน

จงึยา้ยไปเกบ็ไวท้หีอ้งเกบ็เอกสารของกอง ณ อาคารศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร หรอื

พิจารณาทําลาย ยกเว้นเอกสารเฉพาะของกองกลางและเอกสารทังหมดของกองการ           

ในพระองคท์ไีม่มกีารทาํลายเอกสาร  และเอกสารกองการในพระองค์จะถูกส่งมอบให้กลุ่มงาน

จดหมายเหตุ สงักดัศูนยส์ารสนเทศฯ เพอืจดัเกบ็เป็นเอกสารจดหมายเหตุเมอืเอกสารมอีายุ

ครบ  –  ปี  

โดยกระบวนการดาํเนินงานเอกสารของกองกลางและกองการในพระองค ์

ทคีล้ายคลึงกนั ได้แก่ กระบวนการรบั การจดัทํา การเสนอ การส่ง การจดัเกบ็ การค้นหา       

และการโอนยา้ย ยกเวน้การทาํลายเอกสารทเีป็นกระบวนการดาํเนินงานเอกสารของกองกลาง 

และการส่งมอบเอกสารใหเ้ป็นเอกสารจดหมายเหตุเป็นกระบวนการดาํเนินงานเอกสารของกอง

การในพระองคเ์ท่านนั 

.  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกองกลางและกองการในพระองค ์มกีารใช้

เทคโนโลยใีนการจดัการงานเอกสาร  ลกัษณะ คอื การใชร้ะบบงานร่วม และการใช้ระบบงาน
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เฉพาะกอง ระบบงานร่วมได้แก่ ระบบอนิโฟมา และระบบพสัดุ ซงึทงักองกลางและกองการ    

ในพระองคส์ามารถเขา้ใช้งานได้ แต่มกีารกําหนดระดบัสทิธใินการใช้งานแตกต่างกนัไปตาม

หน้าทคีวามรบัผดิชอบ  นอกจากนี กองการในพระองค์มรีะบบงานเฉพาะ คอื ระบบจดัเก็บ 

พระราชกจิ และระบบตน้แบบกองงานราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รวมทังการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe CS3 ในการพิมพ ์               

พระราชหตัถเลขา 

.  ปญัหาและอุปสรรคเกียวกบัการ บริหารจดัการและการดําเนินงานด้าน

เอกสารของกองกลางและกองการในพระองค์ พบปญัหาคล้ายคลงึกนั  คอื ไม่มกีารกําหนด

บุคลากรจดัเก็บเอกสารโดยเฉพาะ และการขาดแคลนบุคลากรเพอืทําหน้าทจีดัเก็บเอกสาร

โดยตรง และปญัหาดา้นทรพัยากรทใีชใ้นการจดัการเอกสารยงัมคุีณภาพตาํ รวมทงัปญัหาด้าน

การใช้เทคโนโลยคีอืความล่าช้าของระบบ และการมรีะบบงานมากขนึทําให้เกดิการทํางาน

ซาํซอ้น เนืองจากไม่มกีารเชอืมโยงขอ้มลูถงึกนั  
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บทที  

สรปุการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจ ัยเรืองระบบการจัดการเอกสารราชการของสํานักราชเลขาธิการ              

มีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์เอกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของหน่วยงานระดับกลุ่มงาน         

ของกองกลางและกองการในพระองค์ สงักดัสํานักราชเลขาธกิาร และศกึษาสภาพการจดัการ

เอกสารเฉพาะ ในดา้นการบรหิารงานเอกสาร ดา้นกระบวนการจดัการเอกสาร  รวมทงัการนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัการเอกสาร ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคในการบรหิาร

จดัการเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค์ สงักดัสํานักราชเลขาธกิาร โดย

ประยุกต์ใช้มาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO  หมวดการบริหารจดัการเอกสาร        

ด้านนโยบายและหน้าทคีวามรบัผดิชอบ (Policy and Responsibilities) และสาระสําคญัด้าน

กระบวนการดําเนินงานเอกสารจากระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

 และฉบบัท ี  พ.ศ.    

การวจิยันีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยการอ่านและประมวล

ขอ้มูลจากเอกสาร สิงพิมพ์ ระเบียบ คําสงั ข้อบงัคบั คู่มือการปฏิบตัิงาน คู่มือการจดัเก็บ

เอกสารราชการของสํานักราชเลขาธิการ  การสํารวจข้อมูลเบืองต้น  การสัมภาษณ์             

และการสงัเกตพืนทีปฏิบตัิงาน พืนทีจดัเก็บเอกสารในสํานักงาน และลกัษณะการจดัเก็บ

เอกสาร กลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการวจิยัใช้แบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ

และบรหิารทวัไปของกองกลาง และกองการในพระองค ์จาํนวน  คน และตวัแทนผู้ปฏบิตังิาน

ดา้นการจดัการเอกสารของทุกกลุ่มงานในกองกลาง และกองการในพระองค์ จํานวน  คน 

จาก  กลุ่มงาน รวมจํานวนทังสิน  คน โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลตังแต่เดือน

พฤศจกิายน พ.ศ.  – มนีาคม   พ.ศ.   

 

สรปุผลการวิจยั 

จากการศึกษาระบบการจัดการเอกสารราชการของกองกลาง และกองการ        

ในพระองค ์ในสงักดัสํานักราชเลขาธกิาร โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานการจดัการเอกสาร 

ISO 15489 ร่วมกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.            

และฉบบัท ี  พ.ศ.  สรุปผลการศกึษาไดด้งันี 
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.  การวิเคราะหเ์อกสารทีเกิดขึนตามภารกิจของหน่วยงานระดบักลุ่มงาน

ของกองกลางและกองการในพระองค ์สงักดัสาํนักราชเลขาธิการ 

จากการวเิคราะหก์ลุ่มเอกสารเกดิขนึตามภารกจิของหน่วยงานระดบักลุ่มงาน

ของกองกลางและกองการในพระองคพ์บวา่กลุ่มเอกสารทเีกดิจากกจิกรรมการดําเนินงานของ

ทงัสองกองมทีงัเอกสารทมีลีกัษณะทวัไปและเอกสารทมีลีกัษณะเฉพาะ โดยเอกสารทมีลีกัษณะ

ทวัไปนันมีความสอดคล้องกบัชนิดของเอกสารตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงาน 

สารบรรณ พ.ศ.  ส่วนเอกสารทมีลีกัษณะเฉพาะนนั เป็นเอกสารทพีเิศษนอกเหนือไปจาก

ชนิดของเอกสารทรีะบุไวใ้นระเบยีบดงักล่าว 

เอกสารทใีชด้าํเนินงานของหน่วยงานระดบักลุ่มงานของกองกลาง และกองการ      

ในพระองค์นัน สามารถแยกได้เป็น  ลกัษณะ คอื . เอกสารทเีกิดขนึตามภารกิจด้านการ

บรหิารงานทวัไป ซงึมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  ได้แก่ หนังสอืโต้ตอบกบับุคคลหรอืหน่วยงาน

ภายนอก  หนังสอืโต้ตอบภายในหน่วยงาน เอกสารโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่ายวสัดุ 

ครุภัณฑ์ เอกสารเกียวกับบุคลากร และเอกสารรายงานการประชุม  .  เอกสารทีมี

ลกัษณะเฉพาะ ซงึเกดิขนึตามภารกจิของกลุ่มงานในสงักดักองกลาง และกองการในพระองคซ์งึ

ในงานวิจ ัยนีเลือกศึกษาเอกสารอย่างเฉพาะเจาะจงทีเปิดเผยได้  ประเภท แบ่งเป็น          

.  เอกสารเฉพาะของกองกลาง คอื เอกสารทเีกดิจากภารกจิของงานแต่งตงัและเขา้เฝ้ าฯ และ

งานสถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ สงักดักลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กองกลาง    

เป็นเอกสารการปฏบิตัริาชการของพระมหากษตัรยิต์ามรฐัธรรมนูญ ไดแ้ก่ พระบรมราชโองการ 

ประกาศสถาปนาสมณศกัดิ ประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบตัร       

ซงึเป็นเอกสารทสีํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีูลเกล้าฯ ถวายเพอืให้ทรงลงพระปรมาภไิธย  

หรอืเพอืขอพระราชทานพระปรมาภไิธย .  เอกสารเฉพาะของกองการในพระองค ์คอืเอกสาร   

ซงึเกดิจากภารกจิของกลุ่มงานกลุ่มงานส่วนพระองคแ์ละกลุ่มงานเสดจ็พระราชดาํเนิน เอกสาร

เฉพาะทเีกดิจากภารกจิของกลุ่มงานส่วนพระองค์ คอื พระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืบุตร

และบุตรี และพระราชหตัถเลขาพระราชทานชือสกุล ซึงเป็นราชการส่วนพระองค์และต้อง

ทลูเกลา้ฯ ถวายเพอืใหท้รงลงพระปรมาภไิธย  เอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิเฉพาะของกลุ่มงาน

เสด็จพระราชดําเนิน คอื หมายกําหนดการพระราชพิธแีละรฐัพธิ ีซงึกองการในพระองค์ทํา

หน้าทปีระสานงานและรบัเอกสารจากหน่วยงานภายนอก รวมทงัดําเนินการแจกจ่าย ให้กบั

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งตามภารกจิของกอง  

เอกสารเฉพาะทีเกิดขนึตามภารกิจของกองกลางและกองการในพระองค์      

ทงั  ชนิดนีมลีกัษณะแตกต่างจากเอกสารราชการทวัไป คอืมรีปูแบบและลกัษณะกระดาษทใีช้

ในการจดัทาํเอกสารทพีเิศษกว่าเอกสารราชการทวัไป ลกัษณะภาษาทใีช้ในเอกสารเป็นแบบ

เฉพาะตัว และต้องมีพระปรมาภิไธยกํากบับนเอกสาร ยกเว้นเอกสารหมายกําหนดการ      
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พระราชพธิีและรฐัพธิเีท่านันทไีม่มีพระปรมาภิไธยกํากบับนเอกสาร ขนัตอนการดําเนินงาน

ตามภารกิจทีทําให้เกดิเอกสารทงั  ชนิดนีมีความคล้ายคลึงกนั โดยแบ่งออกเป็น  ระยะ 

ได้แก่ . ก่อนการจดัทําใบนําฯ  . การจดัทําใบนําฯ และ . การรบัพระราชทานใบนําฯ 

คนืกลบัมาเพอืดําเนินการ ยกเว้นเอกสารประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอิสริยาภรณ์และ

สญัญาบตัรทไีม่ตอ้งจดัทาํใบนําฯ 

 

.  สภาพการจดัการเอกสารราชการของกองกลาง และกองการในพระองค ์

สงักดัสาํนักราชเลขาธิการ  

แบ่งออกเป็นการบรหิารงานเอกสารและกระบวนการดาํเนินงานเอกสาร 

.   การบริหารงานเอกสารราชการของกองกลาง และกองการใน

พระองค ์สงักดัสาํนักราชเลขาธิการ 

การบริหารงานเอกสารราชการของกองกลางและกองการในพระองค ์

สงักดัสาํนกัราชเลขาธกิาร มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เนืองจากรบัแนวนโยบายการดาํเนินงานจาก

ผู้บรหิารของสํานักฯ เช่นเดยีวกนั แต่มขีอ้แตกต่างในรายละเอยีดด้านการจ้างงานจากแหล่ง

ภายนอก และการใชร้ะบบงานสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกอง สรุปไดด้งันี  

. ด้านนโยบายและหน้าทีความรับผิดชอบ  จากการศึกษาพบว่า            

ทงัสองกองมกีารกําหนดแนวทางในการปฏบิตังิานด้านเอกสารด้วยวาจา และในระดบัสํานัก   

มกีารประชุมหารอืระหว่างผู้บริหารสํานักฯ กบัผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการและบริหาร

ทวัไปรวมทงัเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง เพือหาแนวทางในการปฏิบตัิงานและแก้ไขปญัหาการ

ดําเนินงานต่างๆ มีการแบ่งส่วนงานเป็นกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป ซึงมีหน้าที

รบัผดิชอบดา้นงานสารบรรณของกอง และยงัมกีารแบ่งกลุ่มงานออกเป็นงาน ซงึแต่ละงานต้อง

มเีจ้าหน้าทปีฏบิตัหิน้าทสีารบรรณของงานอกีด้วย มกีารกําหนดแผนโครงการฝึกอบรมด้าน

การบรหิารงานเอกสารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นประจําสมําเสมอทุกปี สําหรบัคู่มอืการ

ปฏบิตังิานด้านเอกสารมทีงัคู่มอืเฉพาะด้านเกยีวกบัการจดัการเอกสาร และคู่มอืแบบรวมซงึ

เป็นคู่มอืการดาํเนินงานในภาพรวมของแต่ละกอง/กลุ่มงาน คู่มอืเฉพาะ ได้แก่ คู่มอืการจดัเกบ็

เอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร คู่มอืการปฏบิตังิานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืคู่มอืการใช้

งานโปรแกรมอนิโฟมา (INFOMA)  คู่มอืแบบรวม คอื คู่มอืการปฏบิตังิานของแต่ละกลุ่มงานใน

กองกลาง และคู่มอืการปฏบิตังิานของกองการในพระองค์ แต่มรีะยะเวลาในการปรบัปรุงคู่มอื

แตกต่างกนัไป 

. ด้านงบประมาณและทรพัยากร ทงักองกลางและกองการในพระองค ์     

ใช้งบประมาณกลางร่วมกัน ซึงร ับผิดชอบโดยกลุ่มงานการคลัง ในสังกัดกองกลา ง               

นอกจากนี กองกลางมีการตงังบประมาณเฉพาะสําหรบังานสารบรรณกลางของกลุ่มงาน
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อํานวยการและบรหิารทวัไปของกองเอง เพือใช้ในการจดัประชุมและฝึกอบรมข้าราชการ       

ทปีฏบิตัหิน้าทเีวรประจาํวนั และกองการในพระองคต์งังบประมาณเฉพาะสาํหรบังานสารบรรณ

ของกลุ่มงานส่วนพระองค์ เพือใช้จ้างบุคคลภายนอกในการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงาน      

ส่วนพระองค์ ทงัสองกองไม่มีการกําหนดลกัษณะเฉพาะของวสัดุอุปกรณ์ทใีช้ในการจดัเก็บ

เอกสารโดยเฉพาะ แต่มกีารใชว้สัดุอุปกรณ์ทงีานพสัดุ กลุ่มงานการคลงัจดัหาไวใ้หโ้ดยเป็นการ

ใช้งบประมาณร่วมกนั มีการจ้างงานจากแหล่งภายนอกเพอืพฒันาระบบงานทีใช้ร่วมกนัทงั

สํานักฯ คือ โปรแกรมอินโฟมาและระบบพสัดุ รวมทงัมกีารจ้างงานจากแหล่งภายนอกเพือ

พฒันาระบบสนบัสนุนเฉพาะกองของกองการในพระองค ์คอืระบบจดัเกบ็พระราชกจิ และยงัมี

การพฒันาระบบต้นแบบกองงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ      

ทเีรยีกว่า ระบบต้นแบบ กสธ. เพอืใช้สนับสนุนการดําเนินงานของกองการในพระองค์ ซึง

พฒันาโดยเจา้หน้าทกีลุ่มงานคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ สงักดักองกลางของสํานัก

ราชเลขาธกิาร 

.  ด้านบุคลากร บุคลากรทุกคนในกองกลางและกองการในพระองค ์      

เป็นผูป้ฏบิตังิานเอกสาร ซงึสามารถแยกไดเ้ป็น  ลกัษณะ คอื ผูร้บัผดิชอบงานสารบรรณของ

กลุ่มงาน/กองโดยตรง มหีน้าทหีลกัในการรบั-ส่งเอกสาร การจดัเกบ็ การค้นหา และการกําจดั

เอกสาร และบุคลากรทไีม่ไดร้บัผดิชอบงานสารบรรณของกลุ่มงาน/กองโดยตรง แต่ปฏบิตังิาน

ดา้นเอกสารเพยีงบางขนัตอน ทงันี ผูท้รีบัผดิชอบงานสารบรรณของกลุ่มงาน/กองโดยตรงจะมี

เอกสารระบุหน้าทีความรบัผิดชอบด้านการจดัการเอกสาร (Job Description) หากเป็น

เจา้หน้าทอีนืๆ ทไีม่ได้รบัผดิชอบงานสารบรรณกลุ่มงาน/กองโดยตรง แต่มหีน้าทรีบัผดิชอบ

งานเอกสารตามทีได้ร ับมอบหมายจากผู้อํานวยการกลุ่มงานจะไม่มีการระบุหน้าทีความ

รบัผดิชอบด้านการจดัการเอกสาร  ด้านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานเฉพาะด้านงาน

สารบรรณพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการระบุเกณฑ์การประเมนิผลดงักล่าว แต่มีการประเมินผล     

ในภาพรวมด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏบิตัิงาน และทงัสองกองมีการส่ง

เจา้หน้าทเีขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการจดัการเอกสาร ซงึเป็นโครงการฝึกอบรมในระดบัสํานัก 

จดัโดยหน่วยงานภายในสาํนกัราชเลขาธกิาร 

. ดา้นแผนบรหิารความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีําคญัทสีุด (Vital 

Records) ทงักองกลางและกองการในพระองค์ยดึแผนการบริหารความเสียงของสํานัก        

ราชเลขาธกิาร คอืแผนบรหิารความต่อเนือง (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานัก

ราชเลขาธกิาร แผนป้ องกนัและระงบัอคัคภียั แผนป้ องกนัและกําจดัปลวกและเชอืรา ยงัไม่มี

การจดัการเอกสารทสีาํคญัทสีุดของหน่วยงาน กล่าวคอื ทงักองกลางและกองการในพระองค ์

ยงัไม่มีการจัดลําดับความสําคัญว่าเอกสารใดเป็นเอกสารทีสําคัญทีสุดทีต้องใช้ในการ

ดําเนินงาน ยงัไม่มีการจดัทําบญัชีรายการเอกสารสําคญัทีสุดของหน่วยงาน และเอกสาร       
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ทสีาํคญัทสีุดยงัไม่ไดร้บัการปกป้ องอยา่งเป็นทางการ มเีพยีงการประชาสมัพนัธใ์หส้าํรองขอ้มลู

ทสีาํคญัของกองไวใ้นอุปกรณ์สาํรองขอ้มลูเพอืใหใ้ชง้านไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ทงัสองกองเน้นการ

ควบคุมเอกสารทเีป็นความลบั และเอกสารทีเกียวกบัการเงินโดยมีวธิีการควบคุมเอกสาร

ดงักล่าวดว้ยการกาํหนดเจา้หน้าทรีบัผดิชอบโดยตรง และเกบ็ใส่ตู้ ลอ็กกุญแจ หรอืเกบ็ไวใ้นที

ทเีป็นความลบั รวมทงัการแปลงเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูอเิลก็ทรอนิกสเ์กบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลู  

.   กระบวนการดาํเนินงานเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค ์

สงักดัสาํนักราชเลขาธิการ 

การดาํเนินงานดา้นเอกสารเป็นการปฏบิตังิานตามภารกจิทไีด้รบัมอบหมาย   

โดยมเีอกสารเป็นเครอืงมอืในการดําเนินงาน มขีนัตอนครอบคลุมตงัแต่การจดัทําหรอืการรบั 

เอกสาร การเสนอ การส่ง การจดัเก็บ การค้นหา และการกําจัดหรือการทําลายเอกสาร 

กระบวนการดาํเนินงานดา้นเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค ์สามารถสรุปไดด้งันี  

. ในขนัตอนการจดัทาํเอกสาร เอกสารทกีองกลาง และกองการในพระองค ์

ผลติขนึแยกได้เป็น  ประเภท คอื เอกสารราชการทวัไป และเอกสารการดําเนินงานเฉพาะ

ด้านของแต่ละกอง มีขนัตอนพืนฐานในการจัดทําคล้ายคลึงกนั ได้แก่ การร่าง การพิมพ ์     

การตรวจ การเสนอ และการทาํสาํเนา เอกสารการดาํเนินงานเฉพาะดา้นของกองกลางและกอง

การในพระองค์มขีนัตอนเพมิเตมิ กล่าวคอืเอกสารพระบรมราชโองการ สถาปนาสมณศกัด ิ  

และพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืบุตรและบุตร ีและพระราชหตัถเลขาพระราชทานชอืสกุล 

ต้องนําขึนทูลเกล้าฯ ถวายเพือทรงลงพระปรมาภิไธย เอกสารประกาศนียบัตรกํากับ

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัรตอ้งมกีารประทบัพระปรมาภไิธยโดยเจ้าหน้าทขีองงาน

สถาปนาและเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ กลุ่มงานอาํนวยการและบรหิารทวัไป สงักดักองกลาง 

. วธิกีารรบั การส่งเอกสารราชการ แยกออกเป็น  ประเภทคือ การรบั

เอกสารจากหน่วยงานภายนอก การรบัเอกสารจากหน่วยงานภายใน การส่งเอกสารให้

หน่วยงานภายนอก และการส่งเอกสารให้หน่วยงานภายใน โดยมชี่องทางพนืฐานในการส่ง

เอกสารออกไปนอกสํานักงานซงึตงัอยู่ภายในพระบรมมหาราชวงั คอืการส่งทางไปรษณีย ์  

เป็นหลกั และการส่งทางรถยนต์ในกรณีเร่งด่วน สําหรบัเอกสารภายในจะส่งเอกสารต้นฉบบั

ควบคูไ่ปกบัการส่งเอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์างโปรแกรมอนิโฟมา ยกเวน้หนังสอืเวยีนเท่านันที

ไม่มกีารส่งเอกสารตน้ฉบบั หน่วยงานหลกัทรีบัผดิชอบการรบัเอกสารจากหน่วยงานภายนอก

และการส่งเอกสารไปนอกหน่วยงาน คอืงานสารบรรณกลาง กลุ่มงานอํานวยการและบรหิาร

ทวัไปในสงักดักองกลาง ซงึมกีารปฏบิตัแิละควบคุมการรบั-การส่งคล้ายกนัในทุกประเภท คอื

การลงทะเบยีนทางโปรแกรมอนิโฟมา และการทาํเอกสารหลกัฐานการรบัเอกสาร  

. ด้านการจดัเก็บเอกสาร ทงัสองกองมีการแยกเกบ็เอกสารทอียู่ระหว่าง

ปฏบิตั ิ(Current Records) เอกสารทเีกบ็ไวต้รวจสอบ (Semi-Current Records) และเอกสาร 
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ทปีฏบิตัิเสรจ็แล้ว (Non-Current Records) กลุ่มงานส่วนใหญ่ในสงักดักองกลางและกอง     

การในพระองค์จดัหมวดหมู่เอกสารตามคู่มือการจดัเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ 

ยกเวน้งานอาคารสถานทแีละยานพาหนะ ในกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป กลุ่มงาน

การคลงั และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ สําหรบักลุ่มงานการเจ้าหน้าท ี     

มวีธิกีารจดัเกบ็เอกสารทอียูใ่นระหวา่งการปฏบิตั ิและเอกสารทเีกบ็ไวต้รวจสอบเป็นหมวดหมู่

ตามความสะดวกในการใชง้านในสาํนกังาน และเมอืเอกสารสนิสุดการใชง้านแลว้ จงึจดัเอกสาร

เหล่านันตามคู่มือการจัดเก็บเอกสารของสํานักราชเลขาธิการ  บางกลุ่มงานในกอง              

การในพระองคจ์ดัเกบ็เอกสารเพมิเตมิในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ลงในระบบงานเฉพาะกอง คอื    

กลุ่มงานส่วนพระองค์ใช้ระบบต้นแบบ กสธ. และกลุ่มงานพระราชกรณียกิจใช้ระบบจดัเก็บ 

พระราชกจิ ทงัสองกองมกีารจดัเกบ็เอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสล์งในโปรแกรมอนิโฟมา 

. ด้านการสืบค้นเอกสาร กลุ่มงานในสังกัดกองกลาง และกองการ-            

ในพระองค์ส่วนใหญ่ค้นหาเอกสารด้วยโปรแกรมอนิโฟมา นอกจากนี กลุ่มงานส่วนพระองค ์

กองการในพระองค์มีการค้นหาเอกสารด้วยระบบต้นแบบ กสธ. และการค้นหาจากบญัชี

เอกสาร และกลุ่มงานพระราชกรณียกจิ กองการในพระองค์ใช้ระบบจดัเกบ็พระราชกจิเพอืใช ้ 

ในการคน้หาขอ้มลูในพระราชกจิอกีดว้ย  

. ด้านการพฒันาตารางกําหนดอายุเอกสาร ทังกองกลางและกองการ-       

ในพระองค์ไม่มีตารางกําหนดอายุเอกสาร เฉพาะกลุ่มงานอํานวยการและบริหารทวัไป           

และกลุ่มงานการคลงั สงักดักองกลางทรีะบุว่ายดึการเก็บรกัษาเอกสารตามระเบียบสํานัก

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  

. ด้านการโอนย้ายและทําลายเอกสาร ทังสองกองมีการย้ายเอกสาร       

ออกไปเก็บนอกสํานักงาน  คอืเมอืเอกสารมอีายุครบ -  ปี จะส่งไปเก็บทหี้องเก็บเอกสาร  

ของกอง ณ อาคารศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร และเฉพาะกองการในพระองค์เท่านัน     

ทีมีการส่งมอบเอกสารให้เก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ส่วนใหญ่ไม่มีการทําลายเอกสาร         

ทไีม่มคุีณค่า 

.   ด้านปัญหาและอปุสรรคของการจดัการเอกสาร 

ทงัสองกองมปีญัหาคลา้ยคลงึกนั ดงันี  

. .   ปญัหาดา้นนโยบายและการกาํหนดความรบัผดิชอบ ทงักองกลางและ

กองการในพระองค์ไม่มีการกําหนดบุคลากรให้รบัผิดชอบการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ 

เอกสารการดําเนินงานส่วนใหญ่ถูกจดัเกบ็โดยเจ้าหน้าทผีู้ดําเนินงานเรอืงนันๆ โดยเฉพาะ

อย่างยงิกองการในพระองค์ซงึภารกจิส่วนใหญ่เป็นภารกิจเร่งด่วน และมปีริมาณงานมาก 

รวมทงับางภารกจิตอ้งใชเ้วลาในการตดิตามเรอืงและประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ทําให้
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ไม่มีเวลามาจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ดงันันเอกสารส่วนใหญ่จึงไม่ได้รบัการจดัเก็บ        

ทเีหมาะสม ทาํใหเ้กดิปญัหาการคน้หาเอกสารไม่พบตามมา 

. .   ปญัหาดา้นงบประมาณและทรพัยากร กลุ่มงานการคลงั กองกลางพบ

ปญัหาเครอืงสแกนเนอร์ทใีช้มคุีณภาพตํา กลุ่มงานส่วนพระองค์ กองการในพระองค์มปีญัหา

ขาดอุปกรณ์เครอืงพมิพ ์(Printer) ทมีคุีณภาพด ีและยงัมปีรมิาณไม่เพยีงพอ   

 

. .   ปญัหาดา้นการจดัเกบ็และการคน้หาเอกสาร ไดแ้ก่  

 . . .   กองกลางและกองการในพระองค์ประสบปญัหาการจดัเกบ็

เอกสารซงึกระจายไปตามเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตั ิเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัแิต่ละคนรบัผดิชอบการจดัเกบ็

เอกสารทตีนดําเนินการ หากผู้รบัผดิชอบไม่อยู่ หรอืโยกยา้ยสบัเปลยีนหน้าท ีจะเกดิปญัหา 

การคน้หาเอกสารทตีอ้งการไม่พบ เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตัซิงึมารบังานต่อ ต้องศกึษาวธิกีารจดัเกบ็

เอกสารทเีจา้หน้าทคีนก่อนไดจ้ดัไว ้ 

. . .   ตวัแทนผู้ให้สมัภาษณ์จากกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส ์กองกลาง มคีวามเหน็วา่การใชคู้่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร

เป็นความรูเ้ฉพาะดา้น เฉพาะกลุ่ม ผูท้ทีาํหน้าทจีดัเกบ็เอกสารเท่านนัทศีกึษาคู่มอืและสามารถ

ค้นหาเอกสารทีจดัเก็บตามคู่มือพบ ผู้ให้สมัภาษณ์จากงานแต่งตงัและเข้าเฝ้ าฯ กลุ่มงาน

อํานวยการและบรหิารทวัไป และกลุ่มงานการเจ้าหน้าท ีกองกลางเหน็ว่าผู้ปฏบิตัแิต่ละกอง    

จะใช้คู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิารเพยีงเพอืจดักลุ่มเอกสารเดมิๆ เท่านัน 

บางหมวดเมอืนําไปใช้จดัเกบ็เอกสารในสํานักงานพบว่าไม่สะดวกในการค้นหาเพอืใช้ในการ

ตรวจสอบหรอือา้งองิ เนืองจากหมวดหมู่ตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร

เป็นการจดักลุ่มในภาพรวมของเอกสารทงัสาํนกั จงึมกีารกาํหนดหมวดหมู่แบบกวา้ง แล้วแตก

แขนงออกมาเป็นกลุ่มย่อย  แต่การใช้งานของแต่ละกอง ส่วนใหญ่เป็นการจดัเก็บเอกสาร    

ของกลุ่มงานตนเท่านัน การจดักลุ่มเอกสารเพือให้หยบิใช้งานได้สะดวกจึงไม่จําเป็นต้อง       

ตงัหมวดให้แยกย่อยมากเกนิกว่าเอกสารทมีีในกลุ่มงาน เพียงจดักลุ่มตามชอืเรือง หรอืชือ

หน่วยงานกส็ามารถหยบิใชง้านไดส้ะดวกรวดเรว็ ทาํใหผู้ป้ฏบิตัใิช้คู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของ

สาํนกัราชเลขาธกิารเมอืเอกสารเหลา่นนัไม่ตอ้งใชง้านแลว้เท่านนั  

. .   ปญัหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวัแทนส่วนใหญ่จากกองกลางและ

กองการในพระองค์พบปญัหาความล่าช้าของระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต       

และปญัหาทเีกดิจากการใช้ระบบในการดําเนินงานและจดัการเอกสารมากขนึ แต่ต้องป้ อน

ขอ้มูลซําลงในบางระบบ ทําให้เกิดปญัหาการทํางานซํา ซ้อน เป็นการเพิมภาระงานให้แก่

เจา้หน้าท ี
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อภิปรายผลการวิจยั 

.  ด้านการบริหารจดัการเอกสาร 

จากผลการวจิยัทําให้ได้ข้อมูลด้านการบริหารจดัการเอกสารของกองกลาง   

และกองการในพระองค์ สํานักราชเลขาธิการซึงมีประเด็นทีน่าสนใจในด้านต่างๆ คือ          

การกําหนดนโยบายด้านการจัดการเอกสาร  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร             

ดา้นบุคลากรและการพฒันา รวมทงัดา้นแผนบรหิารความเสยีงและการจดัการเอกสารทสีําคญั

ทสีุด ดงันี 

.  ด้านนโยบายทีเกียวข้องกบัการจดัการเอกสารของกองกลางและกอง     

การในพระองค์ สงักดัสํานักราชเลขาธิการนัน แม้ว่าจะไม่มกีารระบุอย่างชดัเจนถึงนโยบาย 

ดา้นการจดัการเอกสารทงัในระดบักองและในระดบัสาํนกัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามทมีาตรฐาน

การจดัการเอกสาร ISO 15489 ได้ระบุไวว้่า หน่วยงานจําเป็นต้องมนีโยบายด้านการจดัการ

เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้บุคลากรรบัทราบเพอืยดึถือเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน (ISO copyright office, 2001: 5) แต่ในทางปฏบิตั ิมกีารกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานสารบรรณของสํานัก มคีู่มือต่างๆ ทใีช้ในการจดัการเอกสาร ได้แก่ คู่มือการใช้

โปรแกรมอนิโฟมา คู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธกิาร และคู่มอืการปฏบิตังิาน

ของแต่ละกอง/กลุ่มงาน รวมทงัมกีารเผยแพร่คู่มอืเหล่านีลงในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

มกีารจดัประชุมหารอืเกยีวกบัปญัหาต่างๆ ทเีกดิขนึจากการปฏบิตังิาน เพอืหาแนวทางการ

แก้ไขอย่างสมําเสมอ รวมทงัมีการจัดทํารายงานการประชุมซึงเป็นการสรุปแนวทางการ

ดาํเนินงานทไีดจ้ากผลการประชุมดงักล่าว และเผยแพร่แนวทางทไีด้นันในหน่วยงาน เพอืให้

แต่ละกองยดึถือและนําไปปฏบิตั ิซึงน่าจะถือได้ว่าขอ้มูลในรายงานการประชุมนีคอืนโยบาย    

ทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงมีเนือหาครอบคลุมทุกด้านทีเกียวกบัการดําเนินงานของสํานัก     

ราชเลขาธกิาร ไม่ไดเ้น้นเฉพาะงานดา้นการจดัการเอกสารเท่านัน และน่าจะมคีวามสอดคล้อง

กบัมาตรฐาน ISO 15489 ดา้นการกาํหนดนโยบายในการจดัการเอกสารของหน่วยงาน 

.  ด้านงบประมาณและทรพัยากร กองกลางและกองการในพระองค์ได้รบั  

การจดัสรรงบประมาณตามทกีองไดเ้สนอโครงการทตี้องการดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 

ตามสดัส่วนงบประมาณทสีาํนกัราชเลขาธกิารไดร้บัการจดัสรรจากรฐับาล  ขนึอยู่กบัแต่ละกอง

ว่าจะตังโครงการเพือพฒันางานในด้านใดบ้าง โดยทรัพยากรทีใช้ในการจดัการเอกสาร      

ส่วนใหญ่คือวสัดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการและจัดเก็บเอกสาร เช่น เครืองสแกนเนอร ์

(Scanner) เครอืงพมิพ์ (Printer) แฟ้ ม กล่อง และตู้ใส่เอกสาร ซงึควบคุมดูแลโดยงานพสัดุ 

กลุ่มงานการคลงั กองกลาง และเป็นวสัดุอุปกรณ์ทใีช้เงนิงบประมาณรวมทงัสํานักฯ ดงันัน 

วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการและจดัเก็บเอกสารส่วนใหญ่จงึมีลกัษณะเดียวกนั หากบางงาน

ตอ้งการวสัดุอุปกรณ์ทมีคุีณลกัษณะแตกต่างจากวสัดุอุปกรณ์ทงีานอนืๆ ใช้อยู่ เจ้าหน้าทขีอง
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งานต้องค้นหาขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะของวสัดุอุปกรณ์ทตี้องการ ราคา และสถานทจีําหน่าย  

รวมทงัตงังบประมาณไวล้่วงหน้าในการซอืวสัดุอุปกรณ์เหล่านนั จงึอาจทาํใหเ้กดิความล่าช้าใน

การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทเีหมาะสมกบังาน นอกจากนี ยงัมปีญัหาวสัดุอุปกรณ์บางอย่างทใีช้ยงั

ไม่เหมาะสมกบังาน เช่น กรณีเครอืงพมิพท์ใีชใ้นการพมิพพ์ระราชหตัถเลขาฯ   ทกีลุ่มงานส่วน

พระองคป์ระสบปญัหาเครอืงพมิพไ์ม่มคุีณภาพ  

.  ด้านบุคลากรและการพฒันาของกองกลางและกองการในพระองค์พบว่า

บุคลากรของทงัสองกองได้รบัการฝึกอบรมเกยีวกบังานเอกสารอย่างสมําเสมอ ซงึโครงการ

ฝึกอบรมต่างๆ มทีงัการเชญิวทิยากรจากภายนอกหน่วยงาน และวทิยากรภายในหน่วยงาน 

รวมทงัมกีารถ่ายทอดหรอืสอนงานภายในงานแบบพสีอนน้อง ซงึมเีนือหาทงัในดา้นการจดัการ

งานเอกสาร การจดัทาํเอกสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมทมีี

เนือหาสาํหรบัเจา้หน้าทใีนระดบัปฏบิตังิาน ไม่มกีารวางแผนเกยีวกบัการจดัฝึกอบรมด้านการ

บริหารจดัการเอกสารทีมีเนือหาสําหรบัเจ้าหน้าทีในระดบัทีสูงกว่านัน เช่น การฝึกอบรม

เกยีวกบัการบรหิารงานเอกสารสาํหรบัผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน หรอืผู้อํานวยการกอง หรอืแม้แต่

ระดบัผูบ้รหิารสาํนกั ซงึเนือหาและรปูแบบการฝึกอบรมตอ้งแตกต่างจากการฝึกอบรมในระดบั

เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิาน รวมทงัตอ้งมกีารประเมนิผลการฝึกอบรมและพฒันาปรบัปรุงเนือหาให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ ตามทมีกีารกําหนดไวใ้นมาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489 ด้านการ

ฝึกอบรมบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรมทเีหมาะสมและเพยีงพอ การพจิารณาบุคลากรทตี้อง  

เขา้รบัการฝึกอบรม การฝึกอบรมสําหรบันักจดัการเอกสาร รูปแบบการฝึกอบรมทเีหมาะสม 

การประเมนิผลและปรบัปรุงเนือหาการฝึกอบรมให้ทนัสมยั (ISO 15489-2: 2001(E): 23-24) 

เพอืพฒันาบุคลากรทุกระดบัใหม้คีวามรูท้เีหมาะสมกบัหน้าทคีวามรบัผดิชอบ  

.  ด้านแผนบริหารความเสียงและการจดัการเอกสารทีสําคญัทีสุด (Vital 

Records) จากผลการวจิยัทพีบว่าทงักองกลางและกองการในพระองค์ยงัไม่มกีารจดัลําดบัว่า

เอกสารใดเป็นเอกสารทสีาํคญัทสีุดในการดาํเนินงานหากเกดิภาวะฉุกเฉิน ซงึจําเป็นต้องมกีาร

สาํรองขอ้มลูเหล่านนัใหส้ามารถใชง้านไดใ้นกรณีทไีม่สามารถเขา้ทํางานในสํานักงานได้ หรอื

ในกรณีเอกสารขอ้มลูเหล่านนัเสยีหายจากภยัคุกคามต่างๆ และยงัไม่เคยมกีารทาํบญัชรีายการ

เอกสารสาํคญัทจีาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานแต่อยา่งใด แม้ว่าสํานักราชเลขาธกิารจะมแีผน

บรหิารความต่อเนือง (Business Continuity Plan) ซงึเป็นแผนการรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพือให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานตามภารกิจได้ก็ตาม แต่แผนนันเป็นแผนเตรียม        

ความพร้อมในเรืองทวัไป คือการเตรียมการด้านบุคลากร และทรัพยากรทีต้องใช้ในการ

ดาํเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นเอกสารทสีาํคญัทจีาํเป็นตอ้งใช้

ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการประชาสมัพนัธ์ให้แต่ละหน่วยงานสํารอง

ขอ้มูลทสีําคญัไวใ้นอุปกรณ์สํารองขอ้มูล รวมทงัยงัไม่มกีารพจิารณาว่าเอกสารหรอืขอ้มูลใด
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ของหน่วยงานทสีาํคญัทสีุดและจาํเป็นตอ้งสาํรองขอ้มลูเหล่านันไว ้ดงันัน เพอืเป็นการป้ องกนั

ความเสียหายทีอาจเกิดขนึกบัเอกสารสําคญัทสีุดของหน่วยงาน สํานักราชเลขาธิการควร

กําหนดแนวทางการพิจารณาเอกสารทสีําคญัทสีุดของหน่วยงาน จดัทําบญัชเีอกสารสําคญั

เหล่านนั ดาํเนินการป้ องกนัและสํารองขอ้มูลเหล่านันให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาวะวกิฤต 

รวมทงัการปรบัปรุงรายการเอกสารสาํคญัทสีุดเหล่านนัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพอืให้เอกสารได้รบั

การปกป้ องคุม้ครองอยา่งครบถ้วนและสามารถเรยีกใชง้านไดท้นัเวลา 

.  ด้านกระบวนการดาํเนินงานเอกสาร 

จากผลการวิจ ัยเกียวกับกระบวนการดําเนินงานเอกสารของกองกลางและ       

กองการในพระองค์แสดงให้เห็นวธิีการต่างๆ ทีใช้ในการรบั การส่ง การจดัทํา การควบคุม  

การใช้ การจัดเก็บและดูแลรักษา การโอนย้ายและการทําลายเอกสาร  ทังเอกสาร              

การดาํเนินงานทวัไปและเอกสารเฉพาะ ซงึมปีระเดน็ทน่ีาสนใจดงันี 

.   การรบั การส่ง และการจดัทําเอกสารเฉพาะของกองกลาง จากการวจิยั

พบว่า ในการจดัทําเอกสารทุกชนิดต้องมีการประสานงานระหว่างสํานักราชเลขาธกิารและ

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนการรบั การส่ง และการจดัทําเอกสารประกาศนียบตัรกํากบั

เครอืงราชอสิรยิาภรณ์และสญัญาบตัร การตดิต่อประสานงานกรณีทเีอกสารมปีญัหามกัทําด้วย

วธิกีารตดิต่อเป็นการภายใน และไม่มกีารจดัทาํเอกสารชแีจงขอ้ผดิพลาดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

น่าจะเกดิจากผู้ปฏบิตัิงานของทงัสองหน่วยงานมคีวามสมัพนัธ์ทดีีและแน่นแฟ้ น เนืองด้วย    

ทงัสองหน่วยงานมกีารปฏบิตังิานร่วมกนัมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัมกีารจดักจิกรรม

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานอย่างสมําเสมอ เช่น การจดักจิกรรมแข่งขนักฬีาประจําปี และการ

ประชุมหารอืในด้านการดําเนินงานตามภารกจิร่วมกนั จึงทําให้การดําเนินงานตามภารกิจ

ระหวา่งหน่วยงานทงัสองมคีวามรวดเรว็และเออืประโยชน์แก่กนั 

.   การจัดเก็บเอกสารเฉพาะทีเกิดขึนตามภารกิจของกองกลางและ         

กองการในพระองคท์ศีกึษาในงานวจิยันีพบว่าส่วนใหญ่มกีารจดัเกบ็และดูแลรกัษาเหมอืนกบั

เอกสารราชการทวัไปทเีกดิขนึตามภารกจิของกอง เอกสารเฉพาะเหล่านีนับว่ามคีวามสําคญั  

ทงัในเชงิกฎหมายและในเชงิประวตัศิาสตร ์นอกจากนี รูปแบบของเอกสารและวตัถุดบิทใีช้ใน

การผลติยงัมลีกัษณะเฉพาะและน่าจะมค่ีาใชจ้า่ยในการจดัทาํสงูกวา่เอกสารทวัไป เช่น ร่างพระ

บรมราชโองการ ร่างประกาศสถาปนาสมณศกัด ิและร่างพระราชหตัถเลขาขนานชอืและชอืสกุล 

ดงันัน เอกสารเฉพาะเหล่านีน่าจะได้รบัการจดัเก็บทีพิเศษ แตกต่างจากเอกสารทวัๆ ไป     

เพือช่วยอนุรกัษ์ให้เอกสารเหล่านีมีสภาพทดีีสามารถใช้เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ได้     

ในระยะยาว 

.   การจัดหมวดหมู่ เ อกสารของกลุ่ ม งานในสังกัดกองกลางและ              

กองการในพระองค ์ มกีารจดัหมวดหมู่เอกสารบางอยา่งตามคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานัก          
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ราชเลขาธกิาร และการจดัหมวดหมู่เอกสารบางอย่างตามความสะดวกของเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตั ิ  

ททีาํหน้าทจีดัเกบ็เอกสารทตีนดาํเนินงาน  ซงึสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุวรรณา ชยัจนิดา

สุต ( ) ทีพบว่าระบบการจดักลุ่มเอกสารของหน่วยระดบักองและฝ่ ายภายในกระทรวง   

การต่างประเทศ จํานวน  แห่ง มกีารใช้ระบบการจดักลุ่มเอกสารมากกว่า  ระบบขนึไป   

และจากผลการวจิยัพบว่า งานอาคารสถานทแีละยานพาหนะ ในกลุ่มงานอํานวยการและ

บรหิารทวัไป กลุ่มงานการเจ้าหน้าท ีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ ในสังกัดกองกลาง ใช้วิธีการจัดเอกสารตามความสะดวกในการใช้งาน         

เมอืพจิารณาหมวดหมู่ในคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสาํนกัราชเลขาธกิาร พบวา่ยงัไม่มี

หมวดหมู่ทชีดัเจนเพอืใช้จดัเกบ็เอกสารของงานอาคารสถานทแีละยานพาหนะ และเอกสาร  

ของกลุ่มงานคอมพวิเตอร์และข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ อาจเป็นไปได้ว่าเอกสารของงานอาคาร 

สถานทีและยานพาหนะ รวมทงักลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ในอดตียงัมี

ปรมิาณน้อย ประกอบกบัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

เมือ พ.ศ.  ทีผ่านมาจึงทําให้เกิดการเปลียนแปลงภาระหน้าทีซึงส่งผลต่อประเภท        

และปรมิาณของเอกสารทมีีมากขนึตามภารกจิด้วย เช่นเดียวกบักลุ่มงานการเจ้าหน้าทแีละ

กลุ่มงานการคลงั พบว่ามหีมวดหมู่ทสีามารถจดัเกบ็เอกสารได้แต่เป็นหมวดหมู่ทกีําหนดไว้

แบบกว้างๆ จึงเป็นไปได้ว่าหมวดหมู่ทกีําหนดในคู่มือยงัไม่สอดคล้องกบัภารกิจในปจัจุบนั    

ของกลุ่มงานดงักล่าว ดงันนักลุ่มงานเหล่านีจงึไม่ใช้คู่มอืการจดัเกบ็เอกสารราชการของสํานัก

ราชเลขาธิการในการจดัเก็บเอกสารของกลุ่มงาน ดงันัน คู่มือการจดัเก็บเอกสารราชการ     

ของสํานักราชเลขาธิการจึงควรได้รบัการพฒันาปรบัปรุงให้ทนัสมยั เหมาะสม ครอบคลุม     

และสอดคล้องกบัภารกิจในปจัจุบนั ให้มากขนึ เพอืเพิมประสิทธิภาพในการใช้คู่มือจดัเก็บ

เอกสารดงักล่าว 

.   การกําจดัเอกสารของกองกลางและกองการในพระองค์มวีธิกีารกําจดั

เอกสารออกจากสาํนกังานโดยการยา้ยเอกสารไปเกบ็ไวท้หี้องเกบ็เอกสารของกอง ในอาคาร         

ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ ตังอยู่ที ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม       

รวมทงัมีการตังคณะกรรมการทําลายเอกสาร ซึงคล้ายคลึงกับผลการวิจ ัยของสุวรรณา        

ชยัจินดาสุต ( ) คอืหน่วยระดบักองและฝ่ าย ภายในกระทรวงการต่างประเทศมวีธิีการ

กําจดัเอกสารออกจากหน่วยงานด้วยการส่งเอกสารเก็บทีห้องเก็บเอกสารของกรม /กอง       

การส่งเอกสารคนืให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรอืง และการส่งเกบ็ทกีองบรรณสารและห้องสมุด 

หรอืการทําลายเอกสารโดยการตงัคณะกรรมการทําลายเอกสาร และจากผลการวจิยัพบว่า   

กองการในพระองคไ์ม่มกีารทําลายเอกสารใดๆ อาจเป็นไปได้ว่าเอกสารทเีกดิขนึตามภารกจิ

ส่วนใหญ่เป็นเอกสารซึงเจ้าหน้าทีผู้จ ัดเก็บเห็นว่ามีคุณค่าทังในด้านการบริหารงาน            

ของหน่วยงาน   และมคุีณค่าทางประวตัศิาสตร์ จงึเกบ็เอกสารไวท้งัหมดโดยไม่มกีารทําลาย 
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ซงึแตกต่างจากเอกสารทเีกิดขนึตามภารกจิของบางกลุ่มงานในสงักดักองกลาง คือเอกสาร   

ด้านการบรหิารงานทวัๆ ไปของกลุ่มงานการเจ้าหน้าท ีและกลุ่มงานคอมพวิเตอร์และขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ ทีม ักจะมีการสร้างเอกสารประกอบภารกิจทีใช้ในการดําเนินงานภายใน

หน่วยงานซาํๆ เป็นประจําสมําเสมอ เช่น เอกสารการฝึกอบรม งานประชาสมัพนัธ์โครงการ  

และใบลาประเภทต่างๆ เป็นตน้  จงึมกีารพจิารณาทาํลายเอกสารเพอืลดภาระในการดแูลรกัษา

เอกสารทไีม่มคุีณค่าเหล่าน ี

.   ในด้านการพัฒนาตารางกําหนดอายุ เอกสาร  กองกลางและ               

กองการในพระองค์ยงัไม่มตีารางกําหนดอายุเอกสาร มเีพยีงบางกลุ่มงานในกองกลางทยีดึ

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  เรอืงอายกุารเกบ็หนงัสอื สาเหตุ

ทไีม่มีตารางกําหนดอายุเอกสาร อาจเกิดจากเอกสารส่วนใหญ่ทีใช้ในการดําเนินงานตาม

ภารกจิหลกัเป็นเอกสารทมีคุีณค่าทงัต่อหน่วยงาน และคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ น่าจะต้องเกบ็

รกัษาตลอดไป อย่างไรกต็ามยงัมเีอกสารการดําเนินงานทวัๆ ไปทไีม่มคีวามจําเป็นต้องเกบ็

รกัษาไวต้ลอดไป ซงึหากมกีารพฒันาตารางกาํหนดอายเุอกสารขนึ จะช่วยอาํนวยความสะดวก

แก่ผูป้ฏบิตัใินการพจิารณา คดัแยกเอกสารเพอืดาํเนินการจดัเกบ็ หรอืทาํลาย ตามอายุเอกสาร    

ทกีําหนดไว ้ทําให้เกดิความชดัเจนในการดูแลรกัษาเอกสารตามคุณค่าและอายุของเอกสาร  

ซงึจะช่วยประหยดัพนืท ีรวมทงัทรพัยากรทใีชใ้นการจดัเกบ็เอกสาร และทาํใหเ้กดิกระบวนการ

จดัการเอกสารทเีป็นระบบมากขนึ  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง 

. ควรมกีารพฒันาตารางกาํหนดอายเุอกสารของสาํนกัราชเลขาธกิาร 

เนืองจากสาํนกัราชเลขาธกิารยงัไม่มตีารางกาํหนดอายเุอกสาร เพอืใหส้ามารถ

กาํหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็เอกสารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม และลดปญัหาการขาด

พนืทใีนการเก็บรกัษาเอกสาร เนืองจากยงัมเีอกสารบางส่วนทีไม่ตรงกบัภารกิจของสํานัก   

ราชเลขาธกิาร หรอืเอกสารทเีป็นเอกสารประกอบการดาํเนินงานทวัๆ ไปซงึสามารถทําลายได ้

แต่บางหน่วยงานยงัไม่เคยมกีารทําลายเอกสารใดๆ  ดงันัน หากมกีารพฒันาตารางกําหนด

อายุเอกสารทีเหมาะสมจะช่วยให้การบริหารจดัการด้านทรพัยากรและพืนทีในการจดัเก็บ

เอกสารมปีระสทิธภิาพมากขนึ 

. การพฒันาระบบเทคโนโลยีทีใช้ในการจัดการเอกสารราชการของสํานัก      

ราชเลขาธกิาร 

จากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ปฏบิตังิานด้านการจดัการเอกสาร พบว่า   

มีปญัหาการนําระบบเทคโนโลยมีาใช้หลายระบบ แต่ไม่สามารถเชือมโยงข้อมูลถึงกนัได ้       
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ทําให้เกิดปญัหาการทํางานซําซ้อน เป็นการเพิมภาระงานให้เจ้าหน้าที ดงันันจงึควรมกีาร

วางแผนเพือพัฒนาระบบทีครอบคลุม รองรับด้านการจัดการเอกสาร และสนับสนุน            

การปฏบิตังิานของสาํนกัราชเลขาธกิารอยา่งแทจ้รงิ  

. การพฒันาปรบัปรุงระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเอกสาร 

จากผลการวจิยัทแีสดงใหเ้หน็ถงึความไม่ชดัเจนในบางกระบวนการดาํเนินงาน

ดา้นเอกสารตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.  และ ฉบบัท ี  

พ.ศ.  ทําให้เกิดปญัหาในการปฏบิตังิานเอกสารของเจ้าหน้าท ีซงึเมือนําองค์ประกอบ   

จากมาตรฐานการจดัการเอกสาร ISO 15489 มาพิจารณา อาจนําสาระสําคญัทีจําเป็น         

ต่อการจดัการเอกสารมาพฒันาไดด้งันี 

.  ควรกาํหนดหน้าทคีวามรบัผดิชอบดา้นการจดัการเอกสารทชีดัเจน พฒันา

โครงสร้างตําแหน่งหน้าทขีองเจ้าหน้าท ีเพือให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบ     

ซึงจะทําให้งานด้านการจัดการเอกสารมีความสําคัญมากขึน อันจะเชือมโยงไปสู่               

การจดัการ จดัเกบ็และรกัษาเอกสารทมีค่ีาของชาต ิคอืเอกสารจดหมายเหตุใหค้งอยูเ่ป็นสมบตัิ

ของชาตต่ิอไป 

.  ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ หรอืแนวปฏบิตัใินการพจิารณาเรอืงการจดักลุ่ม

เอกสารตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทังการควบคุมคําศัพท์ทีใช้กําหนดกลุ่มเอกสาร          

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

.  ควรกาํหนดใหม้แีนวทางในการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

.  ควรกําหนดให้มีการฝึกอบรมด้านการจดัการเอกสารให้กับเจ้าหน้าที

ผูป้ฏบิตังิานเอกสาร 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

.  ศกึษาปญัหาทเีกดิจากการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเอกสาร

และแนวทางการแกไ้ข 

.  ศกึษาแนวทางการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
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ประเดน็คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์ 

เรืองระบบการจดัการเอกสารราชการของสาํนักราชเลขาธิการ 

 

คาํชีแจง  1. แบบสมัภาษณ์นีแบ่งออกเป็น  ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที   การบริหารงานเอกสาร ประกอบดว้ย การกําหนดนโยบายดา้นการจดัการเอกสาร 

แผนงาน แนวปฏบิตัดิา้นงานเอกสาร งบประมาณ บุคลากร การจดัการเอกสารสาํคญั (Vital 

Records) และการบรหิารความเสยีง 

ตอนที   กระบวนการจดัการเอกสาร) ประกอบดว้ยขนัตอนการจดัการเอกสารตงัแต่ การ

จดัทาํ  การรบั-ส่ง  การควบคุม การใช ้การจดัเกบ็และการกาํจดัเอกสาร 

ตอนที   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการงานเอกสาร เช่น ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มลู ฯลฯ 

ตอนที   ปัญหาและอปุสรรค ไดแ้ก่ ปญัหาดา้นการบรหิารงานเอกสาร กระบวนการจดัการ

เอกสาร และปญัหาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการงานเอกสาร 

ประเดน็คาํถาม ตอนที  การบริหารงานเอกสาร  

1.1 การกาํหนดนโยบาย /แผนงาน / แนวปฏิบติัด้านงานเอกสาร ทงัในระดบัสาํนักและ

ระดบักอง 

1.1.1 มกีารกาํหนดแนวปฏบิตั ิหรอืวางนโยบายดา้นงานเอกสาร หรอืไม ่(ถ้าม)ี มลีกัษณะ

อยา่งไร (เช่น ผลจากการหารอืเกยีวกบังานเอกสารในทปีระชุม  การทาํ

หนงัสอืเวยีนแจง้แนวทางการปฏบิตังิานเอกสาร หรอืงานสารบรรณ ฯลฯ) 

1.1.2 มแีนวทางการปฏบิตังิานเอกสาร หรอืไม่ (ถ้าม)ี มลีกัษณะอยา่งไร (เช่น มกีารวาง

แนวทางของกองขนึเองโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากแนวปฏบิตัขิองสาํนกั)  

1.1.3 มคีู่มอืการปฏบิตังิานเอกสาร หรอืไม่ (ถ้าม)ี มลีกัษณะอยา่งไร และมรีะยะเวลาใน

การปรบัปรุงคู่มอืดงักล่าวหรอืไม่อยา่งไร (มคีู่มอืการปฏบิตังิานเอกสารของสาํนกั

หรอืของกอง ลกัษณะคูม่อืดงักล่าวเป็นอยา่งไร เชน่ คู่มอืเฉพาะเรอืง คู่มอืรวม 

ฯลฯ) 

1.2 งบประมาณและทรพัยากร 

. .   มกีารตงังบประมาณสาํหรบังานสารบรรณ/ งานดา้นเอกสารโดยเฉพาะหรอืไม่ (ทงั

ในระดบัสาํนกั และในระดบักอง)  

. .   มกีารกาํหนดรายละเอยีดเฉพาะเกยีวกบัอุปกรณ์จดัเกบ็เอกสาร เช่น แฟ้ ม  กล่อง 

ชนัวางเอกสาร ฯลฯ หรอืไม่  และมจีาํนวนเพยีงพอหรอืไม่ (ทงัในระดบัสาํนกั และ

ในระดบักอง) 
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. .   มกีารจดัสรรเนือทสีาํหรบัปฏบิตังิานเอกสาร/ งานสารบรรณ และสาํหรบัจดัเกบ็

เอกสารโดยเฉพาะหรอืไม ่ เพยีงพอหรอืไม่ อยา่งไร 

. .  มกีารจา้งงานจากแหล่งภายนอก (outsourcing) เพอืดาํเนินงานดา้นเอกสาร/ งาน

สารบรรณ หรอืไม่ อยา่งไร (เช่น จา้ง/ซอืโปรแกรมงานเอกสาร  จา้งลกูจา้ง

ปฏบิตังิานสารบรรณ ฯลฯ) 

1.3  บคุลากร 

. .   มกีารกาํหนดภาระงานดา้นการจดัการเอกสารหรอืไม่ (เชน่ มเีอกสารระบุหน้าที

และความรบัผดิชอบของตาํแหน่ง (Job Description) ของเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิาน

ดา้นเอกสาร) 

. .   มเีกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานเฉพาะส่วนงานเอกสาร / งานสารบรรณ 

หรอืไม่ (ถ้าม)ี มลีกัษณะอยา่งไร   

. .   มกีารจดัฝึกอบรมดา้นงานเอกสารใหแ้ก่เจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานเอกสาร หรอืไม่ (ถ้า

ม)ี มลีกัษณะอยา่งไร ความรูท้ไีดจ้ากการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ สามารถ

นํามาปฏบิตังิานไดจ้รงิหรอืไม่  อยา่งไร 

. .   มกีารมอบหมายใหเ้จา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานเอกสาร/ สารบรรณตดัสนิใจและแกไ้ข

ปญัหาดา้นงานเอกสาร เมอืเกดิปญัหาไดเ้องหรอืไม่ อยา่งไร 

. .   มกีารกาํหนดหมวดหมู่เอกสารโดยเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานเอกสาร /สารบรรณขนึเอง

หรอืไม่ (เช่น การกาํหนดหมวดหมู่เอกสารทใีชใ้นสาํนกังาน และ/หรอืเอกสารทปิีด

เรอืงแลว้) ถ้าม ีมลีกัษณะ  อยา่งไร 

1.4 การจดัการเอกสารสาํคญัทีสดุ (Vital Records)  

เอกสารสาํคญัทสีุด คอื เอกสารทไีดจ้ดัทาํขนึ รบัไวแ้ละ/หรอืใชใ้นการดาํเนินงานตาม

ภารกจิความรบัผดิชอบของหน่วยงานและยงัจาํเป็นต่อการอยูร่อด ความน่าเชอืถอืของ

หน่วยงาน หรอืสามารถนํามาเป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้ในกรณีทเีกดิการฟ้ องรอ้ง เช่น 

สญัญา ใบจดทะเบยีนขอจดัตงับรษิทั หลกัฐานการรบัรองสทิธบิตัร เป็นตน้  

. .  ในสาํนกัราชเลขาธกิาร และ/ หรอืในกลุ่มงานมเีอกสารสาํคญัทสีุดหรอืไม ่ไดแ้ก่

อะไรบา้งโปรดระบุรายการเอกสาร  

. .   การควบคุมเอกสารสาํคญั มวีธิกีารอยา่งไร (เชน่ มกีารจดัทาํบญัชรีายการเอกสาร

สาํคญัทสีุด) มวีธิกีารจดัเกบ็ และควบคุมการใชง้านเอกสารสาํคญัอยา่งไรบา้ง มี

วธิกีารป้ องกนัเอกสารสาํคญั รวมทงัการบรูณะเมอืชาํรุดเสยีหายและฟืนฟูความ

เสยีหายจากภยัพบิตั ิอยา่งไร 

1.5 การบริหารความเสียงด้านงานเอกสาร 
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1.5.1 ในช่วง  ปีทผี่านมาในสาํนกัราชเลขาธกิาร และ/ หรอืในกลุ่มงานมกีารวางแผนป้ องกนั

ภยัพบิตัต่ิางๆ หรอืไม่ (ถ้าม)ี มวีธิกีารอยา่งไร (เช่น มแีผนป้ องกนัไฟไหม ้นําท่วม คูม่อื

การป้ องกนัภยัพบิตั ิ เอกสารขอ้มลูทจีาํเป็นเมอืเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น เบอรโ์ทรศพัทผ์ู้

ตดิต่อทสีาํคญั  การซอ้มรบัมอืไฟไหม ้ฯลฯ) 

 

ประเดน็คาํถาม ตอนที  กระบวนการจดัการเอกสาร 

 การจดัการเอกสารประกอบดว้ยกจิกรรม ดงันี  การจดัทาํ/การรบัเอกสาร  การรบั-ส่ง

เอกสาร การควบคุมและการใชง้านเอกสาร  การจดัเกบ็เอกสาร และการกาํจดัเอกสาร 

.   การจดัทาํ / การรบัเอกสาร 

. .   โปรดระบุรายการเอกสารตามภารกจิของกลุ่มงาน และผูจ้ดัทาํ (ใครจดัทาํ) 

. .   ขนัตอนการจดัทาํเอกสารแต่ละรายการมอียา่งไร โปรดอธบิาย 

. .   การควบคุม มกีารทาํบญัช/ี ทะเบยีนเอกสารทจีดัทาํ/รบัเขา้มาหรอืไม่ ลกัษณะบญัชี

เป็นอยา่งไร 

2.2 การรบั-ส่งเอกสาร 

. .   การรบั-ส่งเอกสาร มกีารปฏบิตัอิยา่งไร โปรดอธบิาย 

.   การใช้งานเอกสารและการควบคมุ 

. .   มกีารกาํหนดสทิธกิารขอใชง้านเอกสารหรอืไม่ (ถา้ม)ี ผูม้สีทิธใิชเ้อกสารคอืใคร  

(เช่น บุคลากรในสาํนกัราชเลขาธกิาร/ บุคลากรในกอง/ในกลุ่มงาน /

บุคคลภายนอก)  

. .   มกีารกาํหนดวธิกีารใหใ้ชเ้อกสารอยา่งไร (เช่น อนุญาตใหอ่้านเท่านนั อนุญาตให้

ทาํสาํเนา อนุญาตใหย้มืเอกสารออกไปนอกสาํนกังาน ฯลฯ) มเีอกสารบนัทกึ

รายละเอยีดการเขา้ใชเ้อกสารหรอืไม่ อยา่งไร  

. .   มวีธิกีารควบคุมการใชเ้อกสาร อยา่งไร  มทีะเบยีน/ บญัชกีารยมื-คนืเอกสาร /การ

กาํหนดบุคคลดแูลรบัผดิชอบหรอืไม่ อยา่งไร 

.   การจดัเกบ็เอกสาร 

. .   มลีกัษณะการจดัเกบ็เอกสารของกลุม่งานอยา่งไร (เช่น จดัเกบ็เอกสารไวท้กีลุ่ม

งานทงัหมด แยกแฟ้ มเอกสารทยีงัดาํเนินการอยูก่บัเอกสารทปิีดเรอืงแลว้  จดัเกบ็

เอกสารทปิีดเรอืงแลว้ไวท้หีอ้งเกบ็เอกสารของกองทศีนูยส์ารสนเทศฯ  ส่งมอบ

เอกสารทปีระเมนิคุณค่าแลว้ใหก้ลุ่มงานจดหมายเหตุ ศนูยส์ารสนเทศ ฯลฯ) 

. .   มกีารจดัหมวดหมู่เอกสารหรอืไม่ (ถ้าม)ี มกีารจดัอยา่งไร  

. .   มกีารใชคู้่มอืการจดัหมวดหมู่เอกสารของฝา่ยหอ้งสมุดเฉพาะฯ หรอืไม่  (ถ้าม)ี พบ

ปญัหาจากการใชคู้ม่อืดงักล่าวหรอืไม ่อยา่งไร  
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. .   มรีะบบการสบืคน้เอกสารอยา่งไร (เช่น สบืคน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ สบืคน้จาก

บญัชกีระดาษ ฯลฯ) 

. .   มตีารางการกาํหนดอายเุอกสารหรอืไม่ (ถ้าม)ี มลีกัษณะอยา่งไร มคีวามเหมาะสม

หรอืไม่ หรอืมขีอ้เสนอแนะอยา่งไร 

. .   มกีารแปลงรปูแบบเอกสารเป็นดจิทิลั /ไมโครฟิลม์ หรอืไม่ อยา่งไร (เช่น การสแกน

เอกสารเกบ็เป็นฐานขอ้มลู การถ่ายภาพเกบ็เป็นไฟลด์จิทิลั ฯลฯ) 

 

.   การกาํจดัเอกสาร 

. .   มกีารโอนยา้ยเอกสารไปเกบ็รกัษาในหน่วยงานทรีบัผดิชอบหรอืไม่ (เช่น ส่งไปเกบ็

ทหีอ้งเกบ็เอกสารของกอง ณ ศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัราชเลขาธกิาร  ส่งมอบใหก้ลุ่ม

งานจดหมายเหตุ ส่งไปเกบ็กบับรษิทัทบีรกิารรบัเกบ็เอกสาร ฯลฯ)  

. .   มกีารทาํลายเอกสารทไีม่มคุีณค่า หรอืไม่ (ถ้าม)ี มวีธิกีารอยา่งไร (เช่น มี

คณะกรรมการ/ ผูร้บัผดิชอบการทาํลายเอกสาร ฯลฯ) 

. .   มหีลกัเกณฑห์รอืวธิกีารพจิารณาเอกสารทตีอ้งโอนยา้ยหรอืทาํลายหรอืไม่ (ถ้าม)ี มี

หลกัเกณฑอ์ยา่งไร (เช่น พจิารณาตามตารางกาํหนดอายเุอกสาร  พจิารณาจาก

ปรมิาณเอกสารและเนือททีใีชจ้ดัเกบ็เอกสาร พจิารณาตามระยะเวลา เช่น ครบ -  

ปี)  

ประเดน็คาํถาม ตอนที  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการงานเอกสาร  

.   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

. .   มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการงานเอกสารหรอืไม ่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

และอธบิายลกัษณะของเทคโนโลยทีใีช ้พอสงัเขป 

. .   มรีะบบสบืคน้เอกสารดว้ยคอมพวิเตอรห์รอืไม่ (เช่น การคน้หาเอกสารดว้ย ระบบ

สบืคน้เฉพาะเรอืง ฯลฯ) ถ้าม ีมชีอืเรยีกระบบวา่อะไร และมวีธิกีารคน้หาเอกสารอยา่งไร 

การแสดงผล /ขอ้มลูทไีดจ้ากการสบืคน้เป็นอยา่งไร 

. .   มกีารกาํหนดสทิธกิารเขา้ใชร้ะบบหรอืไม่  (ถ้าม)ี ใครมสีทิธเิขา้ใช ้มคีาํสงั/ระเบยีบ

การใชง้านระบบหรอืไม ่

. .   ใครเป็นผูพ้ฒันาระบบสบืคน้ดงักล่าว (เชน่ การจา้งบุคคลภายนอก พฒันาโดย

บุคลากรของกลุ่ม/กอง/สาํนกัราชเลขาธกิาร ฯลฯ) 

ประเดน็คาํถาม ตอนที  ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเอกสาร 

.   ปัญหาด้านการบริหารงานเอกสาร เช่น   ดา้นงบประมาณทไีดส้าํหรบัใชใ้นการ

ดาํเนินงานเอกสาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตังิานเอกสาร   ดา้นแนวทางการปฏบิตังิาน

เอกสาร 
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.   ปัญหาด้านกระบวนการจดัการเอกสาร  ตงัแต่  การจดัทาํเอกสาร  การรบั-ส่งเอกสาร 

การใชง้านเอกสาร/การควบคุม การจดัเกบ็เอกสาร (การจดัหมวดหมู่  การจดัเอกสารใส่

แฟ้ ม/กล่อง ฯลฯ) และการกาํจดัเอกสาร (เช่น การโอนยา้ยเอกสารออกนอกสาํนกังาน การ

ทาํลายเอกสาร ฯลฯ) 

.   ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการงานเอกสาร  (เช่น ความ

เพยีงพอ ของ Hardware และ Software) 

4.4  ปัญหาอืน ๆ  
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คาํนํา 

 

  เอกสารมีความสําคญัยิงทงัในการปฏิบตัิงาน และเป็นหลกัฐานสําคญัทางประวตัิศาสตร์  

หากหน่วยงานใดมีระบบการจดัเก็บเอกสารทีดี  สามารถค้นหาเอกสารทีต้องการได้อย่างรวดเร็ว ย่อมสง่ผลให้ 

การปฏิบตัิงานในหน่วยงานนนัดําเนินไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ  หมอ่มหลวงทวีสนัต์ ลดาวลัย์   

อดีตราชเลขาธิการ ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการจดัเก็บเอกสาร และประสงค์ให้ทกุกองในสํานกัราชเลขาธิการ

จดัเก็บเอกสารทีใช้งานให้เป็นระบบเดียวกนั   จึงได้แตง่ตงัคณะทํางานจดัระบบแฟ้มเอกสารขนึเมือ พ.ศ. ๒๕๒๙    

โดยมีนางเบ็ญจมาศ  ตนัตยาภรณ์  บรรณสารารักษ์ห้องสมดุและศนูย์สารนิเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ให้

คําปรึกษาและตรวจแก้ไขหวัเรืองเอกสารของสํานกัราชเลขาธิการทงัหมด    

ในการจดัระบบเอกสารครังนนั  คณะทํางานได้คํานงึถึงความเหมาะสมและความสะดวก 

ในทางปฏิบตัิเป็นสําคญั  ประกอบกบัคณะทํางานได้รับความร่วมมืออย่างดียิงจากเจ้าหน้าทีของกองตา่ง ๆ   

ภายในสํานกัราชเลขาธิการในการให้ข้อมลูและข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาการจดัทําหวัเรืองเอกสาร   

การดําเนินงานจดัทําคูมื่อการจดัเก็บเอกสารจึงสําเร็จลงด้วยดี  ตอ่มา  คณะทํางานได้เชิญผู้แทนของแตล่ะกอง 

มาหารือ  ทําความเข้าใจ และปรับปรุงแก้ไขหวัเรืองเอกสารอีกครัง  เมือทีประชมุมีมตเิห็นชอบแล้ว จึงได้ 

จดัพิมพ์คูมื่อการจดัเก็บเอกสารขนึ  เพือใช้เป็นแนวทางในการจดัเก็บรักษาเอกสารของสํานกัราชเลขาธิการ   

 นบัแตน่นัมา  การจดัเก็บเอกสารของสํานกัราชเลขาธิการ  ซึงได้รับมอบจากกองตา่งๆ จึงได้ยึด 

คูมื่อการจดัเก็บเอกสารชดุทีจดัทําขนึนีเป็นแนวทาง  ตอ่มา เมือมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของ 

สํานกัราชเลขาธิการ  จึงเห็นความจําเป็นทีจะต้องแก้ไขคูมื่อการจดัเก็บเอกสารของสํานกัราชเลขาธิการ  

ด้วยการเพิมเติมและปรับเปลียนหวัเรืองเอกสารให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกบัเนือหาของเอกสารทีมี 

ความหลากหลายขนึ 

  คูมื่อการจดัเก็บเอกสารของสํานกัราชเลขาธิการมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ เพือให้สอดคล้อง 

และรองรับเนือหาของเอกสารของกองตา่ง ๆ ในสํานกัราชเลขาธิการ ทงันี อาจมีการปรับเปลียน  เพิมเติม  หรือตดัทอน 

หวัเรืองเอกสารตา่ง ๆ ได้ตามความจําเป็นตอ่การใช้งานในอนาคต 

 

ศนูย์สารสนเทศ สํานกัราชเลขาธิการ 

               มกราคม ๒๕๕๖ 

 

  

                                              

                                             



  

 

 

สารบัญ 

 

            หน้า 

  กง - การเงินและงบประมาณ        ๒ 

  กต - การตา่งประเทศ         ๕ 

  กม - กฎหมาย         ๘  

  กอ - การในพระองค ์         ๙ 

  คก - โครงการ        ๑๗ 

  บค - บริหารบคุคล        ๒๕ 

  บห - บริหารทวัไป        ๒๘ 

  ปส - ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่      ๒๙ 

  พส - พสัดแุละอาคารสถานที       ๓๑ 

  รง - รายงาน           ๓๓ 

  อม - ผู้แทนพระองค์และองคมนตรี      ๓๔ 

 อส - เครืองราชอิสริยาภรณ์  เครืองหมายตอบแทน    ๓๕ 



๑ 
 

การใช้รหัสกาํกับแฟ้มเอกสาร * 

 

  รหสักํากบัแฟ้มเอกสารใช้เป็นรหสัตวัอกัษรผสมตวัเลข  แบ่งเป็น  ๑๒  กลุม่  รหสัตวัอกัษร 

ใช้กําหนดกลุม่เอกสาร  ซึงแบ่งออกตามเรืองหรือเนือหาของเอกสาร  เชน่  กม – กฎหมาย  ใช้กบัเอกสารเกียวกบั 

กฎหมายหรือทีเกียวข้องกบัการใช้กฎหมาย  เชน่ พระราชกฤษฎีกา  การขอพระราชทานความเป็นธรรม  เป็นต้น   

สว่นรหสัตวัเลขใช้แบง่หมวดเอกสารในแตล่ะกลุม่  เช่น   กม ๑  ตัวบทกฎหมาย    กม ๒  การขอพระราชทาน 

อภัยโทษ  กม ๓   การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์  เป็นต้น  นอกจากนี   

รหสัตวัเลขยงัมีการใช้จดุทศนิยมเพือแบง่เอกสารในแตล่ะหมวดออกเป็นหมวดย่อย  เชน่   กม ๑.๑  พระราชบัญญัติ     

กม ๑.๒  พระราชกฤษฎีกา   กม ๑.๓  พระราชกาํหนด   เป็นต้น 

  รหสัเอกสารทีกําหนดขนึทงัหมดใช้ได้กบัเอกสารของทกุกอง  กลา่วคือแฟ้มเอกสารทีเป็น 

เรืองซึงมีเนือหาประเภทเดียวกนั  แตเ่ป็นงานตา่งกองกนั  ให้ใช้รหสัเดียวกนั  เช่น   บค  ๙  รายงานการมาปฏบัิต ิ

ราชการ  เป็นต้น  สามารถใช้ได้กบัแฟ้มเอกสารของทกุกอง  แตล่ะกองอาจใช้รหสัไมค่รบทกุกลุม่เอกสาร   ทงันี 

ขอให้พิจารณาเนือหาของเอกสารในกองของตนวา่เกียวข้องกบัเอกสารกลุม่ใด     

อนึง ในคูมื่อการจดัเก็บเอกสารทีระบไุว้วา่ “แยกตามพระองค”์  หรือ  “แยกตามหน่วยงาน”   นนั   

หมายความวา่  เจ้าหน้าทีซึงมีหน้าทีจดัเก็บเอกสารของแตล่ะกองสามารถพิจารณาเลือกปฏิบตัิได้ตามความเหมาะสม 

กบัเนือหาของเอกสารในหน่วยงานของตน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

*      เอกสารของหน่วยงานทกุกองในสงักดัสํานกัราชเลขาธิการจะขนึต้นด้วย รล   (อกัษรย่อของสํานกัราชเลขาธิการ 

        ทีใช้ในหนงัสือราชการ)  และตามด้วยเลขรหสัของกอง  จากนนั  จงึตามด้วยรหสักํากบัแฟ้มเอกสาร 



๒ 
 

กง   -   การเงนิและงบประมาณ 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   กง   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัเรืองการเงินและงบประมาณ 

ในสํานกัราชเลขาธิการ  ซึงรวมถึงเอกสารการเงินและงบประมาณในสว่นทีเป็นงบประมาณประจําปี  งบสว่นพระองค ์  

เงินพระราชทาน และเงินรายจ่ายอืน ๆ  นอกจากนี  ยงัครอบคลมุไปถึงระเบียบเกียวกบัการคลงั  บญัชีเงินรายได้   

และบญัชีรายจ่ายตา่ง ๆ ตลอดจนเอกสารซึงเป็นหลกัฐานทางการเงินทงัหมด 

กง  ๑ กฎหมายเกี ยวกับการคลัง (พระราชบญัญัติ  พระราชกฤษฎีกา) 

กง  ๒ ระเบียบเกี ยวกับการคลัง (คําสงั  วิธีปฏิบตัิเกียวกบัการเงิน  การบญัชี  งบประมาณ  และพสัด)ุ 

 กง  ๒.๑ สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 กง  ๒.๒ สํานกันายกรัฐมนตรี 

 กง  ๒.๓ กระทรวงการคลงั 

 กง  ๒.๔ สํานกังบประมาณ 

 กง  ๒.๕    กรมบญัชีกลาง 

 กง  ๒.๖ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 กง  ๒.๗ สํานกัราชเลขาธิการ 

  กง  ๒.๗.๑     เงินกองทนุช่วยเหลือบคุลากรสํานกัราชเลขาธิการ 

  กง  ๒.๗.๒ เงินกองทนุห้องสมดุเฉพาะสํานกัราชเลขาธิการ 

  กง  ๒.๗.๓  เงินพระราชทานอดุหนนุคา่อาหารกลางวนั 

  กง  ๒.๗.๔ เงินทนุสวสัดิการข้าราชการสํานกัราชเลขาธิการ 

กง ๓ งบประมาณ 

 กง ๓.๑ งบประมาณประจําปีของสํานกัราชเลขาธิการ 

 กง ๓.๒ งบกลาง   

 กง ๓.๓ งบประมาณสว่นพระมหากษัตริย์ 

 กง ๓.๔ งบประมาณสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

 กง ๓.๕ งบประมาณสํานกังานพระคลงัข้างที 

 กง ๓.๖ งบประมาณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 กง ๓.๗ งบประมาณวชิราวธุวิทยาลยั 

 กง ๓.๘ งบประมาณของมลูนิธิและวดัทีอยูใ่นความดแูลของสํานกังานพระคลงัข้างที  

 กง ๓.๙ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม)  



๓ 
 

กง ๔ บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 

 กง ๔.๑ งบสรุปการรับ-จ่าย บญัชีสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 กง ๔.๒ เงินอดุหนนุงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือกรณีฉกุเฉินและจําเป็น 

 กง ๔.๓ บญัชีงบคา่ใช้สอยตามพระราชอธัยาศยั 

  กง ๔.๓.๑ เงินพระราชทานจ้างข้าราชการบํานาญไว้ช่วยปฏิบตัิราชการ 

 กง ๔.๓.๒ เงินพระราชทานเป็นคา่รักษาพยาบาลของข้าราชการและข้าราชบริพาร 

  กง ๔.๓.๓ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 กง ๔.๔ บญัชีเงินกองทนุช่วยเหลือบคุลากรสํานกัราชเลขาธิการ  

 กง ๔.๕ บญัชีเงินกองทนุห้องสมดุเฉพาะสํานกัราชเลขาธิการ 

 กง ๔.๖ บญัชีเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 

 กง ๔.๗ บญัชีเงินทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล 

 กง ๔.๘ บญัชีเงินราชเลขาธิการฝาก  

 กง ๔.๙ บญัชีเงินทนุสวสัดกิารข้าราชการสํานกัราชเลขาธิการ  

 กง ๔.๑๐ บญัชีเงินสว่นพระองค ์ 

 กง ๔.๑๑ บญัชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 

 กง ๔.๑๒ บญัชีถือจ่ายอตัราคา่จ้างประจําและชวัคราว 

กง ๕ หลักฐานทางการเงนิ   (เชน่  ใบสําคญั  ใบสําคญัรับเงิน  ใบยืมเงินทดรองจ่าย  รวมทงัหลกัฐานการขอ

อนมุตัิ) 

 กง ๕.๑ รายได้ 

 กง ๕.๑.๑ คา่ขายของเบ็ดเตลด็ 

 กง ๕.๑.๒ คา่ธรรมเนียมเบ็ดเตลด็ 

 กง ๕.๑.๓ คา่ปรับ 

 กง ๕.๑.๔ เงินชดใช้คา่เสียหายจากการละเมิด 

 กง ๕.๑.๕ เงินเหลือจ่ายปีเก่าสง่คืนคลงั 

 กง ๕.๑.๖ รายงานการจดัเกบ็รายได้ 

 กง ๕.๑.๗ รายได้เบ็ดเตลด็ 

 กง ๕.๒ งบเดือน 

 กง ๕.๒.๑ เงินเดือน  คา่จ้างประจํา  คา่จ้างพนกังานราชการ 

 กง ๕.๒.๒ งบดําเนินงาน (คา่ตอบแทน  คา่ใช้สอย  คา่วสัด)ุ 



๔ 
 

 กง ๕.๒.๓ งบลงทนุ (ครุภณัฑ์  ทีดิน  และสิงก่อสร้าง) 

 กง ๕.๒.๔ งบอดุหนนุ (สําหรับองคมนตรี  โครงการหลวง) 

กง ๕.๒.๕ งบรายจ่ายอืน  

กง  ๕.๒.๕.๑  คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ 

  กง  ๕.๒.๕.๒  คา่ใช้จ่ายในการเสดจ็พระราชดําเนินและต้อนรับประมขุตา่งประเทศ 

 กง  ๕.๒.๕.๓  คา่ใช้จ่ายโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

  กง  ๕.๒.๕.๔  เงินสํารองจ่ายเพือกรณีฉกุเฉินและจําเป็น 

 กง  ๕.๓ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 

 กง  ๕.๔ รายงานการเงิน 

 กง ๕.๕ การจดัซือสิงของทลูเกล้า ฯ ถวาย 

 กง ๕.๕.๑ เงินสว่นพระองค ์

  กง ๕.๕.๒ เงินท้ายทีนงั 

  กง ๕.๕.๓ เงินงบประมาณ  (เชน่ การสงัซือวารสาร  นิตยสาร  หนงัสือ ฯลฯ) 

กง ๖ เงนิพระราชทาน 

 กง ๖.๑ เงินทลูเกล้า ฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล 

 กง ๖.๒ เงินเบียหวดัข้าราชการฝ่ายใน 

 กง ๖.๓ เงินปีพระบรมวงศานวุงศ ์

 กง ๖.๔ เงินพระราชทานอดุหนนุคา่อาหารกลางวนั 

 กง ๖.๕ เงินพระราชทานให้สํานกัราชเลขาธิการยืมเพือทดรองจ่าย 

 กง ๖.๖ เงินพระราชทานแก่สมาคม  มลูนิธิ 

 กง ๖.๗ ขอพระราชทานเงินเพือเป็นคา่ใช้สอยตา่ง ๆ 

 กง  ๖.๗.๑ เงินคา่ใช้จ่ายในการทรงเยือนตา่งประเทศ 

 กง  ๖.๗.๒ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กง ๗ เงนิช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 

กง ๘ ทะเบียนเกี ยวกับการคลัง 

 กง  ๘.๑ ทะเบียนงานการเงิน 

 กง  ๘.๒ ทะเบียนงานบญัชีและงบประมาณ 

 

 



๕ 
 

กต  -  การต่างประเทศ 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   กต   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ   ซึงมีทงัพระราชโทรเลข  พระราชสาส์น  การเสดจ็เยือนตา่งประเทศของ 

พระบรมวงศานวุงศ์  และการเสดจ็เยือนของพระประมขุตา่งประเทศ  (รวมประมขุของประเทศทีไมไ่ด้ปกครอง 

ระบอบกษัตริย์)   การแตง่ตงัเอกอคัรราชทตูและกงสลุ  ตลอดจนการจดัซือสิงของจากตา่งประเทศ  และการสง่ 

ของไปตา่งประเทศ 

กต  ๑ พระราชโทรเลข  โทรเลข   พระราชสาส์น  สาส์น  บัตรพระราชทานพร  บัตรอวยพร 

 กต  ๑.๑ พระราชทานตา่งประเทศ (แยกตามประเทศ)  

  กต ๑.๑.๑   วนัชาต ิ

  กต ๑.๑.๒   วนัขนึปีใหม ่

  กต ๑.๑.๓   วนัพระราชสมภพ  วนัประสตูิ  วนัเกิด  วนัสวรรคต  วนัตาย 

  กต ๑.๑.๔   ทรงพระประชวร  ประชวร  ป่วย   

  กต. ๑.๑.๕   อืน ๆ (เช่น ภยัธรรมชาต)ิ  

 กต  ๑.๒ ตา่งประเทศสง่มาทลูเกล้า ฯ ถวาย  ถวาย  (แยกตามประเทศ)          

  กต ๑.๒.๑  วนัชาต ิ

  กต ๑.๒.๒   วนัขนึปีใหม ่

  กต ๑.๒.๓    วนัพระราชสมภพ  วนัประสตูิ  วนัเกิด  วนัสวรรคต  วนัตาย 

  กต ๑.๒.๔    ทรงพระประชวร  ประชวร  ป่วย 

  กต ๑.๒.๕ อืน ๆ (เชน่ ภยัธรรมชาต)ิ 

 กต  ๑.๓ ทรงมีไปมากบัพระบรมวงศานวุงศ ์

กต  ๒ พระประมุข  ประมุขต่างประเทศ  เข้ารับตาํแหน่ง 

กต ๓ พระประมุข  ประมุขต่างประเทศ  บุคคลสาํคัญ  ทรงเยือน  เยือนประเทศไทย  (รวมพระราชวงศ์  - 

 แยกตามประเทศ) 

 กต  ๓.๑     เป็นทางการ 

 กต  ๓.๒    ไมเ่ป็นทางการ (รวมการบินผา่น  แวะผา่น) 

กต  ๔ การเสด็จ ฯ ไปทรงเยือน เสดจ็เยือนต่างประเทศ   (รวมถึงการเสดจ็นิวตัประเทศไทย – แยกตามพระองค)์ 

 กต  ๔.๑ อย่างเป็นทางการ 

 กต  ๔.๒ เป็นการสว่นพระองค ์

กต  ๕ พระราชวงศ์ต่างประเทศอภเิษกสมรส 



๖ 
 

กต  ๖ เอกอัครราชทูตไทยประจาํต่างประเทศ  

กต  ๖.๑ การแตง่ตงัเอกอคัรราชทตูไทยประจําตา่งประเทศ 

กต  ๖.๒ การขอพระราชทานเฝ้าฯ  เฝ้า 

 กต  ๖.๒.๑   กราบถวายบงัคมลาไปรับตําแหน่งหน้าที 

กต  ๖.๓ รายงานการทตู  

กต  ๖.๔ สถานเอกอคัรราชทตู (ไทย) 

 กต  ๖.๔.๑ การเปิด / ปิดสถานเอกอคัรราชทตู 

กต  ๖.๕   ถวายพระพรและทลูเกล้าฯ ถวาย  ถวายของขวญั 

 กต  ๖.๕.๑   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตู ิ

 กต  ๖.๕.๒   วนัขนึปีใหม ่

 กต  ๖.๕.๓   อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กต  ๖.๖ การจดัซือสิงของจากตา่งประเทศ 

กต  ๖.๗ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม)       

กต  ๗ กงสุลกิตติมศักดิ    

 กต  ๗.๑ การแตง่ตงักงสลุกิตติมศกัดิ ไทยประจําตา่งประเทศ  (แยกตามประเทศ) 

 กต  ๗.๒ การแตง่ตงักงสลุกิตติมศกัดิ ตา่งประเทศประจําประเทศไทย 

 กต  ๗.๓ สถานกงสลุกิตติมศกัดิ   

  กต  ๗.๓.๑ การเปิด /  ปิดสถานกงสลุกิตติมศกัดิ ไทย 

  กต  ๗.๓.๒ การเปิด / ปิดสถานกงสลุกิตติมศกัดิ ตา่งประเทศ 

  กต  ๗.๓.๓ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กต  ๘ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาํประเทศไทย     (เรียงตามลําดบัอกัษรชือประเทศ) 

 กต  ๘.๑ การแตง่ตงัเอกอคัรราชทตูตา่งประเทศประจําประเทศไทย 

 กต  ๘.๒ การขอพระราชทานเฝ้า ฯ  เฝ้า 

  กต  ๘.๒.๑   ถวายพระราชสาส์นตราตงั  อกัษรสาส์นตราตงั 

  กต  ๘.๒.๒  ในโอกาสเข้ารับหน้าทีใหม ่

  กต  ๘.๒.๓   กราบบงัคมทลูลาในโอกาสพ้นจากตําแหน่งหน้าที 

  กต  ๘.๒.๔   ถวายพระพร 

    กต ๘.๒.๔.๑  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตู ิ

    กต ๘.๒.๔.๒  อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

    กต ๘.๓     สถานเอกอคัรราชทตู (ตา่งประเทศ)  



๗ 
 

  กต  ๘.๓.๑   การเปิด / ปิดสถานเอกอคัรราชทตู 

 กต  ๘.๔     อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กต ๙ กงสุลและรองกงสุล (รวมกงสลุใหญ่)  

 กต  ๙.๑ การแตง่ตงักงสลุ  รองกงสลุไทย ประจําตา่งประเทศ 

 กต  ๙.๒ การแตง่ตงักงสลุ  รองกงสลุตา่งประเทศ  ประจําประเทศไทย 

 กต  ๙.๓ สถานกงสลุ   

  กต   ๙.๓.๑    การเปิด / ปิดสถานกงสลุไทย 

  กต   ๙.๓.๒    การเปิด / ปิดสถานกงสลุตา่งประเทศ  

กต ๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 กต  ๑๐.๑ การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู 

 กต  ๑๐.๒  ชาวตา่งประเทศ 

  กต  ๑๐.๒.๑  ขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ  เฝ้า 

   กต  ๑๐.๒.๑.๑  ถวายพระพร 

   กต  ๑๐.๒.๑.๒ ทลูเกล้าฯ ถวาย  ถวาย เงิน  สิงของ 

   กต  ๑๐.๒.๑.๓  ในโอกาสเยือนไทย 

   กต  ๑๐.๒.๑.๔  ในโอกาสอืน ๆ 

  กต  ๑๐.๒.๒  ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

   กต  ๑๐.๒.๒.๑  ขอพระราชทานสิงของ  

   กต  ๑๐.๒.๒.๒ ขอพระราชทานเงิน 

  กต  ๑๐.๒.๓  ทลูเกล้าฯ ถวาย ถวายเงิน  สิงของ 

  กต  ๑๐.๒.๔  ถวายพระพร 

กต  ๑๑ การจัดทาํและการต่ออายุหนังสือเดินทาง  การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

กต ๑๒ การขอยกเว้นภาษีศุลกากร 

 กต  ๑๒.๑ สิงของในพระปรมาภิไธย 

 กต  ๑๒.๒ สิงของทลูเกล้า ฯ ถวาย 

 กต  ๑๒.๓ สิงของทีใช้ในโครงการหลวง  

กต ๑๓ การขอยกเว้นภาษีอากร (ประเภทเครืองกลกั  สรุา  เครืองกระป๋อง) 

กต ๑๔ การจัดส่งสิ งของไปต่างประเทศ 

 กต  ๑๔.๑ ของพระราชทาน 



๘ 
 

 กต  ๑๔.๒ ทําการซ่อมแซม  

กต ๑๕  รางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล 

กต ๑๖ สถานการณ์การเมืองในประเทศและต่างประเทศ  

 กต ๑๖.๑  รายงานสถานการณ์ทางการเมือง (แยกตามประเทศ) 

 กต ๑๖.๒  เปลียนชือประเทศ  เมืองหลวง 

 

 

กม  -  กฎหมาย 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   กม   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบักฎหมาย  ระเบียบปฏิบตัิ   

กฎข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ซึงเกียวพนักบัการพิจารณาตวับทกฎหมาย  การขอพระราชทานอภยัโทษ   

การขอพระราชทานความเป็นธรรม  การขอพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์  การพิจารณาความเห็น  และ 

การตีความร่างกฎหมายทีเกียวกบัด้านตา่ง ๆ   เชน่  การขอพระราชทานอภยัโทษ  การจํานอง  จําหน่าย  และ 

โอนทีดิน  เป็นต้น 

กม  ๑ ตัวบทกฎหมาย (รวมร่างกฎหมาย) 

 กม  ๑.๑ พระราชบญัญัต ิ

 กม  ๑.๒ พระราชกฤษฎีกา 

 กม  ๑.๓ พระราชกําหนด 

กม  ๒ การขอพระราชทานอภัยโทษ (รวมเรืองสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุทีได้รับพระราชทานอภยัโทษ) 

 กม  ๒.๑ นกัโทษไทย 

 กม  ๒.๒ นกัโทษตา่งประเทศ 

กม  ๓ การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์  (เกียวข้องกบัข้อพิจารณาทาง

กฎหมาย)  

กม  ๔ การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ของบุคคลทัวไป  (เกียวข้องกบัข้อพิจารณาทางกฎหมายเรียง 

 ตามลําดบัอกัษรชือผู้ขอ) 

กม  ๕ การขอพระราชทานความเป็นธรรม 

 กม  ๕.๑    ชาวไทย  (เรียงตามลําดบัอกัษรชือผู้ขอ) 

 กม  ๕.๒ ชาวตา่งประเทศ  (เรียงตามลําดบัอกัษรชือผู้ขอ) 



๙ 
 

กม  ๖ การขอพระราชทานแปลงสัญชาติ  ถอนสัญชาติ  ของบุคคลต่างด้าว 

กม  ๗ นักโทษผู้ต้องคาํพพิากษาประหารชีวติ  (รายชือนกัโทษ) 

กม  ๘ การจาํนอง  จาํหน่าย  โอน  แลกเปลี ยนที ดิน 

กม  ๙ ความเหน็และการตีความทางกฎหมาย (รวมหนงัสือแสดงความคิดเห็นจากภายนอก) 

กม  ๑๐ รายงานการประชุมรัฐสภา  (เรียงตามวนัเดือนปีทีประชมุ) 

กม  ๑๑ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 

กอ  -  การในพระองค์ 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   กอ   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัการในพระองค์ของ 

พระมหากษัตริย์  พระราชินี  และพระบรมวงศ์  ในด้านงานพระราชพิธี  รัฐพิธี   การเสดจ็ ฯ ไปทรงเยียมราษฎร   

การเสดจ็ ฯ แปรพระราชฐาน  การขอพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ด้านตา่ง ๆ ทีไมเ่กียวกบัข้อพิจารณา 

ทางกฎหมาย  และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในด้านตา่ง ๆ เชน่  การศาสนา  การทหาร  การศกึษา   

ตลอดจนการทลูเกล้า ฯ  ถวายตา่ง ๆ (ไมเ่กียวกบัโครงการสว่นพระองค์และโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ) 

กอ  ๑ การเสด็จ ฯ ไปงานพระราชพธีิ (แยกตามพระราชพิธี) 

 กอ  ๑.๑  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (แยกตามพระองค)์ 

 กอ  ๑.๒  พระราชพิธีฉตัรมงคล 

 กอ  ๑.๓  พระราชพิธีเนืองในการจดังานฉลองสิริราชสมบตั ิ

  กอ  ๑.๓.๑  พระราชพิธีรัชดาภิเษก 

  กอ  ๑.๓.๒  พระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก 

  กอ  ๑.๓.๓  อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 กอ  ๑.๔ พระราชพิธีเนืองในวนัสําคญั 

  กอ  ๑.๔.๑  วนัวิสาขบชูา 

  กอ  ๑.๔.๒  วนัมาฆบชูา 

  กอ  ๑.๔.๓  วนัอาสาฬหบชูาและเทศกาลเข้าพรรษา 

    กอ  ๑.๔.๓.๑  ทรงบําเพ็ญพระราชกศุลอปุสมบทนาคหลวง 

  กอ  ๑.๔.๔  วนัออกพรรษา 

    กอ  ๑.๔.๔.๑  ทรงบําเพ็ญพระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน 

  กอ  ๑.๔.๕  วนัสงกรานต ์



๑๐ 
 

  กอ  ๑.๔.๖  วนัขนึปีใหม ่

 กอ  ๑.๕  พระราชพิธีเนืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตูิวนัสวรรคต   

                       วนัสินพระชนม์  (แยกตามพระองค)์ 

 กอ  ๑.๖ พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช 

 กอ  ๑.๗ พระราชพิธีสงัเวยพระป้าย 

 กอ  ๑.๘ พระราชพิธีเปลียนเครืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 

 กอ  ๑.๙ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

 กอ  ๑.๑๐  พระราชพิธีสมโภชขนึระวางช้างสําคญั 

 กอ  ๑.๑๑  อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กอ ๒   การเสด็จ ฯ ไปงานรัฐพธีิ  

 กอ  ๒.๑  รัฐพิธีฉลองวนัพระราชทานรัฐธรรมนญูและถวายสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์ 

   พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 กอ  ๒.๒  รัฐพิธีพระบรมราชานสุรณ์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และวนัทีระลกึวนัคล้ายวนัสวรรคต 

   สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

 กอ  ๒.๓  วนัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 กอ  ๒.๔  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ ์

 กอ  ๒.๕  วนัทีระลกึคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 กอ  ๒.๖  เปิดประชมุสภา 

กอ  ๓   การเสด็จฯ  เสด็จไปงานพธีิ 

 กอ  ๓.๑  ทางการศกึษา 

  กอ  ๓.๑.๑   พระราชทานปริญญาบตัร  ประกาศนียบตัร 

  กอ  ๓.๑.๒   พระราชทานกระบี 

  กอ  ๓.๑.๓   ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานของนกัเรียน  

  กอ  ๓.๑.๔   อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองเพิมเติม) 

 กอ  ๓.๒  ทางศาสนา  

  กอ  ๓.๒.๑   ยกช่อฟ้า  ตดัลกูนิมิต  วางศิลาฤกษ์  (เรียงตามลําดบัอกัษรชือสถานที) 

  กอ  ๓.๒.๒  งานเมาลิดกลาง 

  กอ  ๓.๒.๓   พิธีตรียมัปวาย  ตรีปวาย 

  กอ  ๓.๒.๔   ทรงบําเพ็ญพระราชกศุล  พระกศุล 

      กอ  ๓.๒.๔.๑   วนัพระบรมราชสมภพ  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตู ิ
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      กอ  ๓.๒.๔.๒   วนัสวรรคต  วนัสินพระชนม์ 

      กอ  ๓.๒.๔.๓   วนัราชาภิเษกสมรส 

  กอ  ๓.๒.๕   วนัถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า 

  กอ  ๓.๒.๖   พระราชทานพระพทุธนวราชบพิตร 

 กอ  ๓.๓  ทางการทหาร  ตํารวจ 

  กอ  ๓.๓.๑   พิธีถวายสตัย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค ์

  กอ  ๓.๓.๒  งานวนัราชวลัลภ 

  กอ  ๓.๓.๓   วนัทหารผา่นศกึ 

  กอ  ๓.๓.๔   งานวนัทีระลกึทหารอาสาสงครามโลกครังที ๑ 

  กอ  ๓.๓.๕   พิธีกระทําสตัย์ปฏิญาณตอ่ธงชยัเฉลิมพล 

 กอ  ๓.๔ เปิดอาคารสถานทีตา่ง ๆ  (เช่น  อาคาร  อนสุาวรีย์  ฯลฯ) 

 กอ  ๓.๕ พระราชทานเพลิงศพและนําหลวงอาบศพ 

 กอ  ๓.๖ แขง่ขนักีฬา 

 กอ  ๓.๗ พระราชทานธงลกูเสือชาวบ้าน 

 กอ  ๓.๘ งานชมุนมุลกูเสือแหง่ชาต ิ

 กอ  ๓.๙   ในโอกาสตา่ง ๆ  (แยกตามประเภทของงาน) 

  กอ  ๓.๙.๑   งานการกศุล 

  กอ  ๓.๙.๒   เปิดการประชมุ  สมัมนา 

กอ  ๔ งานฉลอง  งานสมโภช  (เชน่ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐ ปี  งานพระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก 

         งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  รอบ  -  แยกตามงาน) ดเูพิมเติมที กอ ๗.๕  

กอ  ๕ การเสด็จ ฯ แปรพระราชฐาน  เสด็จฯ ไปทรงเยยีมราษฎร  เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ 

 กอ  ๕.๑  การเสดจ็ฯ แปรพระราชฐาน และเสดจ็ฯ ไปทรงเยียมราษฎร 

 กอ  ๕.๒  เสดจ็ฯ เป็นการสว่นพระองค์  (เสดจ็ฯ ไปทรงเยียมสถาบนัการศกึษา  หน่วยทหาร  ตํารวจ) 

กอ  ๖ การขอพระราชทานพระบรมราโชวาท  พระราโชวาท  พระราชดํารัส  พระดาํรัส (แยกตามพระองค)์ 

กอ  ๗ การถวายพระพร  การถวายพระราชกุศล  (แยกตามพระองค)์   

 กอ  ๗.๑ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตู ิ

 กอ  ๗.๒ วนัราชาภิเษกสมรส  วนัอภิเษกสมรส 

 กอ  ๗.๓ ทรงพระประชวร  ประชวร 

 กอ  ๗.๔ พระราชพิธีฉตัรมงคล 
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 กอ  ๗.๕ พระราชพิธีเนืองในการจดังานฉลองสิริราชสมบตั ิ

  กอ  ๗.๕.๑   พระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก 

  กอ  ๗.๕.๒  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 

 กอ  ๗.๖ วนัทีระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ ์

 กอ  ๗.๗ วนัขนึปีใหม ่

กอ  ๘  การขอพระราชทานเฝ้าฯ (แยกตามพระองค)์ 

 กอ  ๘.๑ ถวายพระพรในวาระตา่ง ๆ 

  กอ  ๘.๑.๑     วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัพระราชสมภพ  วนัประสตู ิ

  กอ  ๘.๑.๒ วนัฉตัรมงคล 

  กอ  ๘.๑.๓ วนัราชาภิเษกสมรส  วนัอภิเษกสมรส 

 กอ  ๘.๒ รับพระราชทานพระบรมราโชวาท  พระราโชวาท  พระบรมราโชบาย  พระราโชบาย 

  พระราชดําริ  พระดําริ   

 กอ  ๘.๓ รับพระราชทาน  รับประทานรางวลั   เครืองหมาย   เขม็  

 กอ  ๘.๔ รับพระราชทานการสมรส   รับประทานการสมรส 

 กอ  ๘.๕ ทลูเกล้าฯ ถวาย  ถวายเงิน  ทีดนิ  สิงของ 

  กอ  ๘.๕.๑ เงิน 

  กอ  ๘.๕.๒ ทีดิน 

  กอ  ๘.๕.๓ สิงของ 

  กอ  ๘.๕.๔    รางวลั  ปริญญากิตติมศกัดิ   ตําแหน่งสมาชิกกิตติมศกัดิ   

 กอ  ๘.๖ รับพระราชทานนําพระมหาสงัข์ 

 กอ  ๘.๗ ในโอกาสเข้ารับ / พ้น ตําแหน่งหน้าที 

กอ ๙ การขอพระราชทานแต่งตั ง  ถอดถอน  พ้นจากตาํแหน่ง 

 กอ  ๙.๑ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค ์

 กอ  ๙.๒ นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา  สมาชิกวฒิุสภา 

 กอ  ๙.๓ ประธานองคมนตรี  องคมนตรี 

 กอ  ๙.๔ นางสนองพระโอษฐ์  นางพระกํานลั 

 กอ  ๙.๕ สมหุราชองครักษ์  ราชองครักษ์ 

 กอ  ๙.๖ นายตํารวจราชสํานกั 

 กอ  ๙.๗ นายทหารพิเศษ 
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 กอ  ๙.๘ ข้าราชการทหาร 

 กอ  ๙.๙ ข้าราชการตํารวจ 

 กอ ๙.๑๐ ข้าราชการตลุาการ 

 กอ ๙.๑๑ ข้าราชการอยัการ 

 กอ ๙.๑๒ ข้าราชการพลเรือนสามญัชนัพิเศษ (แยกตามกระทรวง  ทบวง  กรม)  

 กอ ๙.๑๓ ข้าราชการพลเรือนในพระองค ์

 กอ ๙.๑๔ อาจารย์พิเศษ 

 กอ ๙.๑๕ นายก  ประธาน  และคณะกรรมการตา่ง  ๆ

  กอ ๙.๑๕.๑ มหาวิทยาลยั 

  กอ ๙.๑๕.๒ รัฐวิสาหกิจ 

  กอ ๙.๑๕.๓ หน่วยงานอิสระ 

  กอ ๙.๑๕.๔ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กอ  ๑๐ การทูลเกล้า ฯ ถวาย ถวายเงนิ  ที ดิน  สงิของ 

 กอ  ๑๐.๑ การทลูเกล้า ฯ ถวาย  ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั 

  กอ  ๑๐.๑.๑ เงิน  

  กอ  ๑๐.๑.๒ ทีดิน  

  กอ  ๑๐.๑.๓ สิงของ  

  กอ  ๑๐.๒ การทลูเกล้า ฯ ถวาย  ถวายเป็นการสว่นพระองค ์

  กอ  ๑๐.๒.๑ เงิน  

  กอ  ๑๐.๒.๒ ทีดิน  

  กอ  ๑๐.๒.๓ สิงของ  

  กอ  ๑๐.๒.๔ รางวลั   ปริญญากิตติมศกัดิ    ตําแหนง่สมาชิกกิตติมศกัด ิ (รวมตา่งประเทศ 

                                                    ทลูเกล้าฯ ถวาย) 

 กอ  ๑๐.๓ การทลูเกล้าฯ ถวาย  ถวายสมทบมลูนิธิ  โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

  กอ  ๑๐.๓.๑   เงิน 

  กอ  ๑๐.๓.๒   ทีดิน 

  กอ  ๑๐.๓.๓   สิงของ 

กอ  ๑๑ การขอพระราชทานพระมหากรุณาในด้านต่าง ๆ (แยกตามพระองค)์ 

 กอ  ๑๑.๑ การศาสนา 
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  กอ  ๑๑.๑.๑  การขอพระราชทานเปรียญ 

  กอ  ๑๑.๑.๒  การขอพระราชทานยกฐานะวดัขนึเป็นพระอารามหลวง 

  กอ  ๑๑.๑.๓  การขอพระราชทานวิสงุคามสีมา 

  กอ  ๑๑.๑.๔  การขอพระราชทานสมณศกัด ิ

  กอ  ๑๑.๑.๕  การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสร้างพระพทุธรูป   เหรียญ 

  กอ  ๑๑.๑.๖  การขอพระราชทานพระพทุธรูป 

    กอ  ๑๑.๑.๖.๑   พระพทุธนวราชบพิตร 

  กอ  ๑๑.๑.๗  การขอพระราชทานอปุสมบทเป็นนาคหลวง 

  กอ  ๑๑.๑.๘  การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเิชิญอกัษรพระปรมาภิไธย  อกัษรพระ    

                                          นามาภิไธย อกัษรพระนาม 

   กอ  ๑๑.๑.๘.๑ ประดิษฐานทีหน้าบนัอาคาร 

   กอ  ๑๑.๑.๘.๒ ประดิษฐานทีผ้าทิพย์ 

  กอ  ๑๑.๑.๙ การขอพระราชทานผ้าพระกฐิน  ผ้าป่า 

  กอ  ๑๑.๑.๑๐ การขอพระราชทานผ้าไตร   

 กอ  ๑๑.๒ การทหาร 

  กอ  ๑๑.๒.๑   การขอพระราชทานธงชยัเฉลิมพล 

  กอ  ๑๑.๒.๒  การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสถาปนากรมทหารเป็นหน่วย 

                   ทหารรักษาพระองค ์

 กอ  ๑๑.๓  ชือ  ชือสกลุ  ชืออาคารสถานที 

  กอ  ๑๑.๓.๑   การขอพระราชทานชือ 

  กอ  ๑๑.๓.๒   การขอพระราชทานชือสกลุ (รวมการขอพระราชทานใช้ราชทินนาม 

     เป็นชือสกลุ) 

  กอ  ๑๑.๓.๓   การขอพระราชทานชืออาคารสถานที (เช่น  ชือเขือน  ชือโรงพยาบาล  ชือวดั) 

 กอ  ๑๑.๔ อาคารสถานที  (เช่น พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  วงั  พระราชวงั  พระทีนงั   

                         พระบรมราชานสุาวรีย์  อนสุาวรีย์  รวมอาคารทีติดกบัเขตพระราชฐาน และทีอยู่ในที 

                         ของทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์) 

  กอ  ๑๑.๔.๑ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสร้างและซ่อมแซม 

  กอ  ๑๑.๔.๒ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเข้าชม 

  กอ  ๑๑.๔.๓ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเข้าใช้ 
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 กอ  ๑๑.๕ ทนุการศกึษา  (รวมการขอพระราชทานพระบรมราชานมุตัแิก้ไขระเบียบทนุพระราชทานตา่ง ๆ) 

  กอ  ๑๑.๕.๑ ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล 

  กอ  ๑๑.๕.๒ ทนุเลา่เรียนหลวง 

  กอ  ๑๑.๕.๓ ทนุสง่เสริมบณัฑิต   

  กอ  ๑๑.๕.๔ ทนุนกัเรียนชาวเขา 

  กอ  ๑๑.๕.๕ ทนุศกึษาสงเคราะห์ 

  กอ  ๑๑.๕.๖ ทนุภมิูพล 

  กอ  ๑๑.๕.๗ ทนุมหาวิทยาลยัรังสิต 

  กอ  ๑๑.๕.๘ ทนุโรงเรียนราชประชาสมาสยั 

 กอ  ๑๑.๖ พระบรมรูป  พระรูป  พระบรมฉายาลกัษณ์  พระฉายาลกัษณ์   เหรียญทีระลกึ   

  ตราไปรษณียากร  ตราสญัลกัษณ์ 

  กอ  ๑๑.๖.๑   การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสร้างพระบรมรูป 

  กอ  ๑๑.๖.๒  การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสร้างพระรูป 

  กอ  ๑๑.๖.๓ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตสร้างเหรียญทีระลกึ 

  กอ  ๑๑.๖.๔ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตจดัทําตราไปรษณียากร 

  กอ  ๑๑.๖.๕ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ 

   พระฉายาลกัษณ์   

  กอ  ๑๑.๖.๖ การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญตราสญัลกัษณ์ 

  กอ  ๑๑.๖.๗ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 กอ  ๑๑.๗ การขอพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์   พระราชานเุคราะห์  พระอนเุคราะห์ 

  กอ  ๑๑.๗.๑ อยู่ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  กอ  ๑๑.๗.๒ อยู่ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

  กอ  ๑๑.๗.๓ อยู่ในพระราชปูถมัภ์  /  อยู่ในพระราชินปูถมัภ์  

  กอ  ๑๑.๗.๔ อยู่ในพระอปุถมัภ์ 

  กอ  ๑๑.๗.๕ ในการศพ  (เรียงตามลําดบัอกัษรชือผู้ตาย) 

  กอ  ๑๑.๗.๖ ในการรักษาพยาบาล  

  กอ  ๑๑.๗.๗  ในการอปุสมบท (รวมการขอผ้าไตรและเครืองสมณบริขาร) 

 กอ  ๑๑.๘ การขอพระราชทาน  ขอประทาน  เงิน  สิงของ 

  กอ  ๑๑.๘.๑ เงิน  เงินรางวลั 

  กอ  ๑๑.๘.๒ ถ้วยรางวลั 



๑๖ 
 

  กอ  ๑๑.๘.๓ สิงของเพือเป็นทีระลกึ  (เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์  พระฉายาลกัษณ์  พระรูป ฯลฯ 

   รวมการขอพระราชทานทรงลงพระนามด้วย) 

  กอ  ๑๑.๘.๔ สิงของสําหรับจดันิทรรศการ 

   กอ  ๑๑.๘.๔.๑ ยืม 

   กอ  ๑๑.๘.๔.๒ ให้เป็นการถาวร 

  กอ  ๑๑.๘.๕ ไฟพระฤกษ์ 

  กอ  ๑๑.๘.๖  พระประทีป 

  กอ  ๑๑.๘.๗  ภาพถ่าย  แถบวีดิทศัน์  ดีวีดี  วีซีด ี

  กอ  ๑๑.๘.๘   อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 กอ  ๑๑.๙ การขอพระราชทานพระราชดําริ  พระบรมราชวินิจฉยั  พระดําริ  พระวินิจฉยั  (ไมเ่กียวข้องกบั 

  การขอพระราชทานพระมหากรุณาซึงใช้รหสั  คก) 

 กอ  ๑๑.๑๐  การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเสดจ็และเดนิทาง 

  กอ  ๑๑.๑๐.๑   ตา่งจงัหวดั 

  กอ  ๑๑.๑๐.๒  ตา่งประเทศ 

กอ  ๑๒  เงนิ  ที ดิน  สิ งของพระราชทาน  (พระราชทานตามพระราชอธัยาศยั) 

กอ  ๑๓ พระราชกิจ (แยกตามพระองค)์ 

กอ  ๑๔  มูลนิธิ  สมาคม  สโมรสร  ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 กอ  ๑๔.๑   มลูนิธิราชประชานเุคราะห์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 กอ  ๑๔.๒   อืน  ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

กอ  ๑๕  ช้าง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

คก  -  โครงการ 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   คก   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัโครงการสว่นพระองค ์

และโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ  รวมทงัการทลูเกล้า ฯ ถวายเงินและสิงของสําหรับโครงการดงักลา่ว 

ตลอดจนการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรืองตา่ง ๆ ทีเกียวกบัโครงการ  เชน่  การขอเข้าเฝ้า ฯ   การขอ 

พระราชทานเงิน  การเชิญเสดจ็ทอดพระเนตรโครงการ เป็นต้น  (รวมการขอพระราชทานพระราชดําริ   

พระบรมราชวินิจฉยั  พระดําริ  พระวินิจฉยั) 

คก  ๑ โครงการส่วนพระองค์  สวนจติรลดา 

 คก  ๑.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

  คก  ๑.๑.๑ ขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ  

  คก  ๑.๑.๒ เชิญเสดจ็ทอดพระเนตรโครงการ 

  คก  ๑.๑.๓ ขอพระราชทานเงิน  

 คก  ๑.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

  คก  ๑.๒.๑   เงิน 

  คก  ๑.๒.๒    สิงของ 

 คก  ๑.๓ น้อมเกล้า ฯ ถวายพนัธุ์สตัว์ 

 คก  ๑.๔ กราบบงัคมทลูรายงาน 

  คก  ๑.๔.๑   การเข้าเยียมชม 

 คก  ๑.๕ ประมงพระราชทาน 

 คก  ๑.๖ พนัธุ์สตัว์พระราชทาน 

 คก  ๑.๗ พนัธุ์ไม้สาธิต 

 คก  ๑.๘ นาสาธิต 

 คก  ๑.๙ ยุ้ง – ฉาง 

 คก  ๑.๑๐ โรงสีข้าวตวัอย่าง 

 คก  ๑.๑๑ โรงบดแกลบ 

 คก  ๑.๑๒ โรงโคนม 

 คก  ๑.๑๓ โรงนมผงสวนดสิุต 

 คก  ๑.๑๔ ศนูย์รวมนม 

 คก  ๑.๑๕ ก๊าซชีวภาพ 

 คก  ๑.๑๖ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

คก  ๒ โครงการส่วนพระองค์ 



๑๘ 
 

 คก  ๒.๑ หาดทรายใหญ่ 

 คก  ๒.๒ ปฏิรูปทีดินของสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

 คก  ๒.๓ หมอ่นไหม 

 คก  ๒.๔ อนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเล 

 คก  ๒.๕ ศนูย์ศิลปาชีพพิเศษ (แยกตามศนูย์) 

  คก  ๒.๕.๑  ศนูย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  คก  ๒.๕.๒ ศนูย์ศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม  จงัหวดัสกลนคร 

 คก  ๒.๖ โครงการพฒันาสว่นพระองค ์

  คก  ๒.๖.๑  โครงการพฒันาทีดินสว่นพระองค์ (แยกตามจงัหวดั - แยกตามชือโครงการ)  

คก  ๓ โครงการด้านการแพทย์  สาธารณสุข  โภชนาการ 

 คก  ๓.๑    ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๓.๒ ทลูเกล้าฯ ถวายเงิน  สิงของ   

 คก  ๓.๓ น้อมเกล้า ฯ ถวายเครืองมือแพทย์  ยา 

 คก  ๓.๔  เสดจ็ฯ ไปทรงเยียมโครงการ 

 คก  ๓.๕ รายงานด้านการแพทย์  การสาธารณสขุ 

  คก  ๓.๕.๑  แพทย์หลวง 

  คก  ๓.๕.๒ แพทย์พระราชทาน 

  คก  ๓.๕.๓  แพทย์ตามพระราชดําริ 

                      คก  ๓.๕.๓.๑  หน่วยแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์  จงัหวดันราธิวาส 

  คก  ๓.๕.๔  แพทย์อาสา 

                      คก  ๓.๕.๔.๑  หน่วยแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

  คก ๓.๕.๕   ทนัตกรรมพระราชทาน 

  คก ๓.๕.๖    อนามยัแมแ่ละเดก็เคลือนที 

  คก ๓.๕.๗   ยงุนําโรคเท้าช้าง 

 คก  ๓.๖ สารไอโอดีน 

คก  ๔ โครงการด้านการศกึษา 

 คก  ๔.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๔.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

 คก  ๔.๓ เสดจ็ ฯ ไปทรงเยียมสถานศกึษา (แยกตามชือสถานศกึษา) 

 คก  ๔.๔ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์ 



๑๙ 
 

 คก  ๔.๕ โรงเรียนเจ้าแมห่ลวงอปุถมัภ์ 

 คก  ๔.๖ โรงเรียนราชประชาสมาสยั 

 คก  ๔.๗ โรงเรียนราชประชานเุคราะห์  

 คก  ๔.๘ โครงการสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ฯ 

 คก  ๔.๙ โรงเรียนสงเคราะห์เดก็ยากจน 

  คก  ๔.๙.๑ โรงเรียนนนัทบรีุวิทยา (วดัช้างคํา) 

  คก  ๔.๙.๒ โรงเรียนราษฎร์วดัป่าไก ่

  คก  ๔.๙.๓  โรงเรียนวดับึงเหลก็ (วดับ้านบึงเหลก็) 

  คก  ๔.๙.๔  โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ประดิษฐ์  

  คก  ๔.๙.๕   อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 คก  ๔.๑๐ โรงเรียนร่มเกล้า  

 คก  ๔.๑๑ มลูนิธิพระดาบส 

  คก ๔.๑๑.๑   การประชมุคณะกรรมการมลูนิธิพระดาบส 

  คก ๔.๑๑.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

คก ๕ โครงการด้านสาธารณูปโภค  

 คก  ๕.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๕.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

 คก  ๕.๓ เสดจ็ฯ ไปทรงเยียมโครงการ 

 คก  ๕.๔ โครงการก่อสร้างทาง 

 คก  ๕.๕ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา (แยกตามชือโครงการ) 

  คก  ๕.๕.๑  โครงการโรงไฟฟ้าพลงันําปัตตานี  เขือนบางลาง 

 คก  ๕.๖ โครงการก่อสร้าง  ซ่อมแซมสะพาน 

  คก  ๕.๖.๑  สะพานพระราม ๘ 

 คก  ๕.๗ โครงการประปา 

 คก  ๕.๘  อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองเพิมเติม) 

คก  ๖ โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์   

 คก  ๖.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๖.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ  

 คก  ๖.๓ โครงการจดัพฒันาทีดินตามพระราชประสงค ์



๒๐ 
 

  คก  ๖.๓.๑ หบุกะพง 

  คก  ๖.๓.๒ ดอนขนุห้วย 

  คก  ๖.๓.๓ หนองพลบั 

  คก  ๖.๓.๔ ทุ่งลยุลาย 

 คก  ๖.๔ โครงการหลวง 

  คก  ๖.๔.๑ สถานีหลวงเพือวิจยัการปลกูพืชเมืองหนาวและผลไม้เมืองหนาว (แยกตามชือ

โครงการ) 

  คก  ๖.๔.๒ สถานีเกษตรหลวงเพือสง่เสริมงานเกษตรกรรมทีสงู (แยกตามชือโครงการ) 

  คก  ๖.๔.๓ สถานีเกษตรหลวงอาหารสําเร็จรูป 

   คก  ๖.๔.๓.๑ แมจ่นั 

   คก  ๖.๔.๓.๒ บ้านยาง 

   คก  ๖.๔.๓.๓ นางอย – โพนปลาไหล 

   คก  ๖.๔.๓.๔ ละหานทราย 

  คก  ๖.๔.๔ โครงการหลวงพฒันาทีดินในพืนทีราบ 

   คก  ๖.๔.๔.๑ พระบาทห้วยต้ม 

   คก  ๖.๔.๔.๒ ดอยอินทนนท์ 

   คก  ๖.๔.๔.๓ ทุ่งเริง 

   คก  ๖.๔.๔.๔ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

  คก  ๖.๔.๕ โครงการหลวงทดลองอนรัุกษ์ป่าสน 

   คก  ๖.๔.๕.๑ บ้านวดัจนัทร์ 

  คก  ๖.๔.๖ โครงการหลวงพฒันาชาวเขา 

   คก  ๖.๔.๖.๑   บ้านหนองหอย 

   คก  ๖.๔.๖.๒   อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม)   

 คก  ๖.๕ โครงการพฒันาต้นนําตามพระราชดําริ 

  คก  ๖.๕.๑ ห้วยทุ่งจ้อ (หน่วยที ๑) 

  คก  ๖.๕.๒ ขนุวาง      (หน่วยที ๕) 

  คก  ๖.๕.๓  อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 คก  ๖.๖ โครงการหมูบ้่านสหกรณ์ อนัเนืองมาจากพระราชดําริ       

  คก  ๖.๖.๑ สนักําแพง 

  คก  ๖.๖.๒ ลิปะสะโง 



๒๑ 
 

  คก  ๖.๖.๓ โครงการเมืองสหกรณ์  อนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

  คก  ๖.๖.๔ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 คก  ๖.๗ โครงการปลกูป่า  พฒันาป่าไม้  อนรัุกษ์ป่าไม้ 

  คก  ๖.๗.๑   ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

  คก  ๖.๗.๒   ปลกูป่า 

   คก  ๖.๗.๒.๑    ปลกูป่าหบุกระพง 

   คก  ๖.๗.๒.๒   ปลกูป่าดอนขนุห้วย 

   คก  ๖.๗.๒.๓    ปลกูไม้โตเร็ว 

   คก  ๖.๗.๒.๔    อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

  คก  ๖.๗.๓    พฒันาป่าไม้ 

   คก  ๖.๗.๓.๑   ปากนําปราณ  

  คก  ๖.๗.๔ ควบคมุไฟป่า 

  คก  ๖.๗.๕ ป่ารักนํา 

  คก  ๖.๗.๖   โครงการพระราชดําริสวนป่าสมนุไพร 

  คก  ๖.๗.๗ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 คก  ๖.๘ โครงการพฒันาตามพระราชดําริ 

  คก  ๖.๘.๑ พฒันาพืนทีราบเชิงเขา 

  คก  ๖.๘.๒ พฒันาพืนทีเพือความมนัคง 

  คก  ๖.๘.๓ อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   คก  ๖.๘.๓.๑   โครงการอนรัุกษ์และฟืนฟเูขานางพนัธรัุต (เขาเจ้าลายใหญ่) 

             อนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

   คก  ๖.๘.๓.๒   โครงการศกึษาวิธีการฟืนฟทีูดินเสือมโทรมเขาชะงุ้ม 

             อนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

  คก  ๖.๘.๔ สง่เสริมการเกษตร 

  คก  ๖.๘.๕ เกษตรรวมใจ 

 

  คก  ๖.๘.๖ ศนูย์บริการการพฒันาปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

  คก  ๖.๘.๗ โครงการพฒันาพืนทีบริเวณรอบวดัญาณสงัวรารามอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

   จงัหวดัชลบรีุ 

  คก  ๖.๘.๘ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 



๒๒ 
 

 คก  ๖.๙ โครงการพฒันาสง่เสริมอาชีพ 

  คก  ๖.๙.๑ ปรับปรุงคณุภาพยางแผน่ 

  คก  ๖.๙.๒ พฒันาอาชีพ 

  คก  ๖.๙.๓ ปรับปรุงดินเปรียว 

  คก  ๖.๙.๔ ปลกูข้าวไร่ 

  คก  ๖.๙.๕ นาขนับนัได 

  คก  ๖.๙.๖ การสกดันํามนัปาล์ม 

  คก  ๖.๙.๗ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม)  

 คก  ๖.๑๐ ฝนหลวง 

 คก  ๖.๑๑ ธนาคารข้าวพระราชทาน 

 คก  ๖.๑๒  ธนาคารโค – กระบือ 

  คก  ๖.๑๒.๑  ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

  คก  ๖.๑๒.๒ ทลูเกล้าฯ ถวายเงิน  สิงของ 

  คก  ๖.๑๒.๓ น้อมเกล้าฯ ถวายโค – กระบือ 

คก  ๗ โครงการด้านการประมง 

 คก  ๗.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๗.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

 คก  ๗.๓ น้อมเกล้า ฯ ถวายพนัธุ์ปลา 

 คก  ๗.๔ เลียงปลาในบ่อสวนจิตรลดา 

 คก  ๗.๕ เลียงปลาในบ่อทกัษิณราชนิเวศน์ 

 คก  ๗.๖ ประมงในกระชงั 

 คก  ๗.๗ ประมงนํากร่อย 

 คก  ๗.๘ อืน ๆ (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

คก  ๘ โครงการด้านการปศุสัตว์ 

 คก  ๘.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๘.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

 คก  ๘.๓ น้อมเกล้า ฯ ถวายพนัธุ์สตัว์ 

 คก  ๘.๔ โครงการหมูบ้่านปศสุตัว์เกษตรมโูนะตามพระราชดําริ อําเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส 

 คก  ๘.๕ ศนูย์รวมนม  สถานีบํารุงพนัธุ์สตัว์สกลนคร 

 คก  ๘.๖ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จํากดั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 



๒๓ 
 

 คก  ๘.๗ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

คก  ๙ โครงการด้านนํา 

 คก  ๙.๑ ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 คก  ๙.๒ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงิน  สิงของ 

 คก  ๙.๓ เสดจ็ฯ ไปทรงเยียมโครงการ 

 คก  ๙.๔ ภาคกลาง 

 คก  ๙.๕ ภาคตะวนัออก 

 คก  ๙.๖ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 คก  ๙.๗ ภาคเหนือ 

 คก  ๙.๘ ภาคใต้ 

 คก  ๙.๙ การบําบดันําเสีย 

 คก  ๙.๑๐ การป้องกนัและแก้ไขปัญหานําเคม็ 

 คก  ๙.๑๑ การป้องกนัและแก้ไขปัญหานําท่วม 

 คก  ๙.๑๒ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝังทะเล 

คก  ๑๐ โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม 

 คก  ๑๐.๑ โครงการสตูรนํามนัพระราชทาน 

คก  ๑๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

 คก  ๑๑.๑ เขาหินซ้อน 

 คก  ๑๑.๒ พิกลุทอง 

 คก  ๑๑.๓ ภพูาน 

 คก  ๑๑.๔ ห้วยฮ่องไคร้ 

 คก  ๑๑.๕ อา่วคุ้งกระเบน 

 คก  ๑๑.๖ ห้วยทราย 

คก  ๑๒  โครงการพัฒนาแบบผสมผสาน  

คก  ๑๓  มูลนิธิชัยพฒันา 

 คก  ๑๓.๑  ทลูเกล้าฯ ถวายเงิน  สิงของ  ทีดนิ 

  คก  ๑๓.๑.๑  เงิน 

  คก  ๑๓.๑.๒  สิงของ 

  คก  ๑๓.๑.๓  ทีดิน 



๒๔ 
 

 คก  ๑๓.๒  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

คก  ๑๔ ทฤษฎีใหม่ 

คก  ๑๕ โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรตามพระราชดาํริ 

คก  ๑๖  ข้อมูลโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ 

 คก  ๑๖.๑  บญัชีรายชือโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

บค  -  บริหารบุคคล 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   บค   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัการบริหารงานบคุคล 

ของสํานกัราชเลขาธิการ  รวมทงัระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ  การขอกําหนดตําแหน่ง  การบรรจแุตง่ตงั  โยกย้าย   

ถอดถอน  ประวตัิข้าราชการ  ลกูจ้าง  และพนกังาน  การลา  ตลอดจนรายงานการมาปฏิบตัิราชการ 

บค  ๑ ระเบียบ  คาํสั ง  วธีิปฏบัิตเิกี ยวกับการบริหารบุคคล 

 บค  ๑.๑ สํานกัราชเลขาธิการ 

 บค  ๑.๒ สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 บค  ๑.๓ สํานกันายกรัฐมนตรี 

 บค  ๑.๔ สํานกังบประมาณ 

 บค  ๑.๕ กระทรวงการคลงั 

 บค  ๑.๖ กรมบญัชีกลาง 

 บค  ๑.๗ สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 บค  ๑.๘ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 บค  ๑.๙ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 บค  ๑.๑๐ กองทนุสํารองเลียงชีพ 

 บค  ๑.๑๑ สํานกังานประกนัสงัคม 

บค  ๒ การขอกําหนดตําแหน่งเพมิใหม่ 

บค  ๓ การสมัครงาน  การสอบคัดเลือก  การบรรจุ  การยมืตัว  การโอนข้าราชการ 

 บค  ๓.๑ การสมคัรงาน  การสอบคดัเลือก  การบรรจ ุ

  บค  ๓.๑.๑  ข้าราชการ 

  บค  ๓.๑.๒  ลกูจ้าง 

  บค  ๓.๑.๓  พนกังานราชการ 

  บค  ๓.๑.๔  ลกูจ้างจ้างเหมาบริการ / ลกูจ้างจ้างเหมาดําเนินงาน 

 บค  ๓.๒ การยืมตวัข้าราชการ 

 บค  ๓.๓ การโอนข้าราชการ 

บค  ๔ การแต่งตั ง  โยกย้าย  และถอดถอน 

 บค  ๔.๑ การแตง่ตงั   

  บค  ๔.๑.๑ ผู้ รักษาราชการแทน 

  บค  ๔.๑.๒ ผู้ปฏิบตัิราชการแทน 



๒๖ 
 

  บค  ๔.๑.๓ แตง่ตงัให้ดํารงตําแหนง่สงูขนึ 

 บค  ๔.๒ การโยกย้าย 

 บค  ๔.๓ การถอดถอน 

  บค  ๔.๓.๑  ลาออก  ให้ออก  ปลดออก ไลอ่อกจากราชการ 

  บค  ๔.๓.๒  เกษียณอายรุาชการ 

บค  ๕ การต่ออายุราชการ  (แยกตามปี) 

บค  ๖ การศกึษา  ฝึกอบรม และดูงาน 

 บค  ๖.๑ ในประเทศ 

 บค  ๖.๒ ตา่งประเทศ 

บค  ๗ ประวัต ิ(รวมการเปลียนชือ  การสมรส  การทําบตัรประจําตวั  การทําหนงัสือรับรอง) 

 บค  ๗.๑ ข้าราชการ  

 บค  ๗.๒ ลกูจ้างประจํา 

 บค  ๗.๓ พนกังานราชการ  

 บค  ๗.๔ ลกูจ้างจ้างเหมาบริการ ลกูจ้างจ้างเหมาดําเนินงาน 

บค  ๘ การลา 

 บค  ๘.๑ การลาป่วย  ลากิจ  ลาพกัผอ่น  ลาคลอดบตุร  ลาอปุสมบท 

  บค  ๘.๑.๑  ข้าราชการ 

  บค  ๘.๑.๒  ลกูจ้างประจํา 

  บค  ๘.๑.๓  พนกังานราชการ 

 บค  ๘.๒ สรุปวนัลา 

  บค  ๘.๒.๑  ข้าราชการ 

  บค  ๘.๒.๒ ลกูจ้างประจํา 

  บค  ๘.๒.๓  พนกังานราชการ 

 บค  ๘.๓ ลาไปตา่งประเทศ 

บค  ๙ รายงานการมาปฏบัิติราชการ 

 บค  ๙.๑ ข้าราชการ 

  บค  ๙.๑.๑ ประจําวนั 

  บค  ๙.๑.๒ รายเดือน 



๒๗ 
 

 บค  ๙.๒ ลกูจ้างประจํา 

  บค  ๙.๒.๑ ประจําวนั 

  บค  ๙.๒.๒ รายเดือน 

 บค  ๙.๓ พนกังานราชการ 

  บค  ๙.๓.๑ ประจําวนั 

  บค  ๙.๓.๒ รายเดือน 

 บค  ๙.๔ ลกูจ้างจ้างเหมาบริการ  (แยกตามรายชือ) 

บค  ๑๐  การปฏิบัติราชการตามคาํสั งราชเลขาธกิาร 

 บค  ๑๐.๑ การไปปฏิบตัิราชการ  ณ  ทีประทบัตา่งจงัหวดั 

 บค  ๑๐.๒ การเป็นผู้แทนของสํานกัราชเลขาธิการ 

  บค  ๑๐.๒.๑  ในการประชมุ (แยกตามเรือง) 

  บค  ๑๐.๒.๒  ในฐานะกรรมการ (แยกตามเรือง – แยกตามชือคณะกรรมการ) 

 บค  ๑๐.๓ การไปปฏิบตัิราชการตา่งประเทศ  ตา่งจงัหวดั 

 บค  ๑๐.๔ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม)   

บค  ๑๑  การประเมินผลการปฏบัิติงาน   

 บค  ๑๑.๑ เลือนระดบั 

 บค  ๑๑.๒ เลือนขนัเงินเดือนประจําปี 

 บค  ๑๑.๓ เงินรางวลั 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

บห  -  บริหารทั วไป 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   บห   ครอบคลมุเนือหาทีเกียวกบัการบริหารงานทวัไปภายใน 

สํานกัราชเลขาธิการ  ไมว่า่จะเป็นในด้านนโยบาย  ระเบียบ  คําสงั  วิธีการปฏิบตัิงาน  การประชมุ  เอกสาร 

โต้ตอบทงัภายในภายนอก  ตลอดจนการแบ่งสว่นราชการสํานกัราชเลขาธิการ 

บห  ๑ ระเบียบ  คาํสั ง  วธีิปฏบัิตขิองสํานักราชเลขาธกิาร 

บห  ๒ ระเบียบ  คาํสั ง  วธีิปฏบัิติ ภายในกอง 

บห  ๓ นโยบาย  แผนงาน  และโครงการ (แยกตามเรือง) 

บห  ๔ การแบ่งส่วนราชการสาํนักราชเลขาธิการ 

บห  ๕ คณะกรรมการและคณะทาํงานต่าง ๆ 

 บห  ๕.๑ คณะกรรมการเฉพาะเรือง  (รวมอนกุรรมการและเอกสารการประชมุ - แยกตามชือคณะกรรมการ) 

 บห  ๕.๒ คณะทํางานเฉพาะเรือง  (รวมเอกสารการประชมุ - แยกตามชือคณะทํางาน) 

บห  ๖ การประชุมระดับผู้บริหาร  (เช่น การประชมุ อกพ.  สํานกัราชเลขาธิการ  การประชมุระดบักอง – 

      แยกตามชือการประชมุ) 

บห  ๗ เอกสารโต้ตอบ  

 บห  ๗.๑ เอกสารโต้ตอบภายนอก  -  แยกตามเรือง  หน่วยงาน  วนัเดือนปี   

 บห  ๗.๒ เอกสารโต้ตอบภายใน  -  แยกตามหน่วยงาน 

บห  ๘ หนังสือเวียน 

 บห  ๘.๑ สํานกัราชเลขาธิการ 

 บห  ๘.๒ สว่นราชการภายนอก  (แยกตามหน่วยงาน) 

บห ๙ การขอทาํบัตรเพื อตดิต่อราชการ  (แยกตามหน่วยงานและชือบคุคล) 

 บห  ๙.๑ บตัรผา่นเขตพระราชฐาน 

 บห  ๙.๒ บตัรติดรถยนต ์

  บห  ๙.๒.๑ พระบรมมหาราชวงั 

  บห  ๙.๒.๒ สวนจิตรลดา 

 บห  ๙.๓ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

บห  ๑๐  ทะเบียนหนังสือเข้า-ออก 

 



๒๙ 
 

  

ปส  - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   ปส   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัการประชาสมัพนัธ์ 

และการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในรูปแบบตา่ง ๆ 

ปส  ๑ พระราชประวตัิ และพระราชกรณียกิจ  (แยกตามพระองค)์ 

 ปส  ๑.๑ พระราชประวตัิและพระประวตั ิ

  ปส  ๑.๑.๑ พระมหากษัตริย์ 

  ปส  ๑.๑.๒ พระราชินี 

  ปส  ๑.๑.๓ พระราชโอรส  พระโอรส 

  ปส  ๑.๑.๔ พระราชธิดา  พระธิดา  

  ปส  ๑.๑.๕ พระบรมวงศานวุงศ ์

  ปส  ๑.๑.๖ พระญาต ิ  

 ปส  ๑.๒ พระราชลญัจกร  ตราประจํารัชกาล  ตราประจําพระองค ์

 ปส  ๑.๓ ลําดบัราชสกลุ  

 ปส  ๑.๔ พระบรมราโชวาท  พระราโชวาท  พระราชดํารัส  และพระดํารัส (แยกตามพระองค)์ 

 ปส  ๑.๕ บทความเฉลิมพระเกียรต ิ

 ปส  ๑.๖ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ  บทโทรทศัน์เฉลิมพระเกียรติ  บทวิทยเุฉลิมพระเกียรต ิ

 ปส  ๑.๗ บทภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

 ปส  ๑.๘ ตราสญัลกัษณ์ (แยกตามงาน) 

 ปส  ๑.๙ ส.ค.ส. พระราชทาน 

ปส  ๒ การขอพระราชทาน  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชญิ  พระบรมฉายาลักษณ์   

 พระฉายาลักษณ์  พระรูป  ภาพฝีพระหัตถ์  พระบรมราโชวาท  พระราโชวาท  พระราชดาํรัส  พระ

ดํารัส   

 ส.ค.ส.พระราชทาน   (เชน่ สําหรับจดันิทรรศการ  พิมพ์เผยแพร่  จดัทําหนงัสือ) 

ปส  ๓ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบันทกึ  ทาํสาํเนา  และเผยแพร่  

 ปส  ๓.๑ ภาพนิง 

 ปส  ๓.๒ เทปโทรทศัน์ 

 ปส  ๓.๓ ถ่ายทอดโทรทศัน์และวิทย ุ

 ปส  ๓.๔ ภาพยนตร์  สารคด ี



๓๐ 
 

 ปส  ๓.๕ แถบวีดิทศัน์  ดีวีดี  วีซีด ี

 ปส  ๓.๖ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

ปส  ๔ การขอพระราชทานยมืฟิล์มภาพยนตร์ 

ปส  ๕ การขอพระราชทานสัมภาษณ์ 

ปส  ๖ การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 

ปส  ๗ ข่าวเกี ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ปส  ๘ การจัดพมิพ์หนังสือและสิ งพมิพ์ 

 ปส  ๘.๑  ปฏิทินหลวง 

 ปส  ๘.๒  หนงัสือ 

ปส  ๙ การแจกจ่าย  จาํหน่ายหนังสือ   (รวมการขอและการตอบรับหนงัสือ) 

ปส ๑๐ การขอพระราชทาน  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชญิ  เพลงพระราชนิพนธ์  พระราช

นิพนธ์ พระนิพนธ์  (แยกตามพระองค)์ 

 ปส  ๑๐.๑  เพลงพระราชนิพนธ์ 

 ปส  ๑๐.๒  พระราชนิพนธ์  พระนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

พส  -  พัสดุและอาคารสถานที 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   พส   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบั  วสัด ุ ครุภณัฑ์  และ 

อาคารสถานทีของสํานกัราชเลขาธิการ  รวมไปถึงการทําสญัญาเช่า  สญัญาบริการ  และการสาธารณปูโภค 

พส  ๑ การขอใช้ทีดิน 

พส  ๒ อาคารสถานที   (ทีดินและสิงก่อสร้าง) 

 พส  ๒.๑ การก่อสร้างอาคาร  การตกแตง่ 

 พส  ๒.๒ การบรูณะและซ่อมแซม 

 พส  ๒.๓ การขอใช้สถานที 

  พส  ๒.๓.๑ ภายในหน่วยงาน 

  พส  ๒.๓.๒   ภายนอกหน่วยงาน 

 พส  ๒.๔ การรักษาความปลอดภยั 

พส ๓ ครุภัณฑ์  (แยกตามประเภทครุภณัฑ์) 

 พส  ๓.๑ การจดัซือหรือจดัจ้าง  

 พส  ๓.๒ การจําหน่ายหรือขาย 

  พส  ๓.๒.๑ ครุภณัฑ์ทีจดัซือโดยเงินงบประมาณ 

  พส  ๓.๒.๒ ครุภณัฑ์ทีจดัซือโดยเงินนอกงบประมาณ 

 พส  ๓.๓ การซ่อมหรือรักษา 

 พส  ๓.๔ ครุภณัฑ์ทีจดัซือโดยเงินงบประมาณ 

 พส  ๓.๕ ครุภณัฑ์ทีจดัซือโดยเงินอืน ๆ 

 พส  ๓.๖ ครุภณัฑ์ทีได้รับจากการทลูเกล้า ฯ ถวาย 

 พส  ๓.๗ ครุภณัฑ์ทีได้จากการบริจาค 

 พส  ๓.๘ ทะเบียนครุภณัฑ์ในงบประมาณ 

 พส  ๓.๙ ทะเบียนครุภณัฑ์นอกงบประมาณ 

 พส  ๓.๑๐ รายงานการตรวจสอบ 

พส  ๔ วัสดุ  (รวมการบอกรับ / ตอ่อาย ุ หนงัสือพิมพ์  วารสาร) 

 พส  ๔.๑ การจดัซือวสัด ุ ( รวมวสัดสํุานกังาน  วสัดสิุนเปลือง  นํามนัเชือเพลิง) 

 พส  ๔.๒ การเบิกจ่ายวสัด ุ

 พส  ๔.๓ ทะเบียนรับ – จ่ายวสัด ุ



๓๒ 
 

 พส  ๔.๔ การซือหรือจ้างทําวสัดทีุใช้เงินสว่นพระองค ์

 พส  ๔.๕ ทะเบียนวสัดคุงคลงั  

พส  ๕ สัญญาเช่า  สัญญาบริการ 

 พส  ๕.๑ เครืองถ่ายเอกสาร 

 พส  ๕.๒ เครืองปรับอากาศ 

 พส  ๕.๓ การทําความสะอาด  

 พส  ๕.๔ ลิฟท์ (สําหรับสง่ของและสําหรับโดยสาร) 

 พส  ๕.๕ การกําจดัปลวก 

 พส  ๕.๖ สถานทีเก็บหนงัสือ  เอกสาร 

 พส  ๕.๗ พนกังานรักษาความปลอดภยั 

 พส  ๕.๘ เจ้าหน้าทีดแูลงานระบบ 

พส  ๖ การสาธารณูปโภค 

 พส  ๖.๑ โทรศพัท์ 

 พส  ๖.๒ ไฟฟ้า 

 พส  ๖.๓ ประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

รง  -  รายงาน 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   รง   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัรายงานโดยทวัไปเพือนําเสนอ 

ราชเลขาธิการ  ตลอดจนการทํารายงานเพือนําความกราบบงัคมทลูในเรืองตา่ง ๆ  เชน่  รายงานพระอาการประชวร 

ของพระบรมวงศานวุงศ์  รายงานอาการอาพาธของพระสงฆ์  รายงานอาการป่วยของบคุคลทีทรงรู้จกั  หนงัสือ 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ เป็นต้น รวมทงับญัชีใบนําความกราบบงัคมทลูพระกรุณา 

รง  ๑ รายงานการปฏิบัติงานตามบัญชาราชเลขาธกิาร (แยกตามเรือง) 

รง  ๒ รายงานประจาํปีและรายงานที ออกตามระยะเวลา  (รวมรายงานผลการปฏิบตัิงาน – แยกตามหน่วยงาน) 

รง  ๓ รายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการ  สมาคม  มูลนิธิ  และหน่วยงานต่าง  ๆ

รง  ๔ กราบบังคมทูลรายงานพระอาการประชวร  ป่วย   สนิชีพตัิกษัย   มรณภาพ   ถงึแก่กรรม 

 รง  ๔.๑ พระบรมวงศานวุงศ ์

 รง  ๔.๒ พระสงฆ์ 

 รง  ๔.๓ ข้าราชการ (แยกตามกระทรวง  ทบวง  กรม) 

 รง  ๔.๔ บคุคลทวัไป 

รง  ๕ กราบบังคมทูลสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระกรุณาธิคุณ  (ถ้ามีเรืองเดิมอยูใ่ห้เก็บรวมไว้กบัเรืองเดิม) 

 รง  ๕.๑  ในการศพ 

 รง  ๕.๒  ในการรักษาพยาบาล 

 รง  ๕.๓  ในการพระราชทานพระมหากรุณาอืน ๆ 

รง  ๖ กราบบังคมทูลเรื องอื น  ๆ

รง ๗ บัญชีใบนํา 

 รง  ๗.๑   บญัชีหนงัสือทีทอดถวาย 

 รง  ๗.๒  บญัชีสง่เรืองไปดําเนินการที กชอ. ๒ 

 รง  ๗.๓  บญัชีหนงัสือทลูเกล้าฯ ถวาย 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

อม  -  ผู้แทนพระองค์และองคมนตรี 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   อม   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัองคมนตรีในทกุ ๆ ด้าน   

ไมว่า่จะเป็นการปฏิบตัิแทนพระองค์และการปฏิบตัิภารกิจขององคมนตรี  รวมทงัการเดินทางและเงินคา่รับรอง 

ขององคมนตรี 

อม  ๑ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานพธีิ 

 อม  ๑.๑ การมอบถ้วยพระราชทานในการแขง่ขนักีฬา 

 อม  ๑.๒ การพระราชทานเพลิงศพ 

อม  ๒ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในโอกาสต่าง ๆ 

 อม  ๒.๑ การออกรับคณะบคุคลตา่ง ๆ ตามทีขอพระราชทานเฝ้า ฯ (รวมบณัฑิตอาสาสมคัร) 

 อม  ๒.๒ การเชิญดอกไม้พระราชทาน  

 อม  ๒.๓ การเชิญพวงมาลาวางหน้าศพ 

อม  ๓ โปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีดูแลโครงการอันเนื องมาจากพระราชดาํริ (แยกตามประเภทโครงการ) 

อม  ๔ องคมนตรีขอพระราชทานเฝ้า ฯ 

อม  ๕ ถวายความเหน็ประกอบพระบรมราชวนิิจฉัย  (แยกตามเรือง ) 

อม  ๖ การขอเข้าเยยีม  คารวะ  อาํลา  องคมนตรี  (แยกตามองคมนตรี)  

อม  ๗ เงนิค่ารับรององคมนตรี 

อม  ๘ การเดินทาง  (รวมการสํารองบตัรโดยสาร) 

อม  ๙ กฐินองคมนตรี 

อม  ๑๐  งานกาชาด 

อม ๑๑ รายงานการประชุมคณะองคมนตรี 

อม ๑๒ ประวัติองคมนตรี (รวมการเปลียนชือ  การสมรส  การทําบตัรประจําตวั  การทําหนงัสือรับรอง) 

อม ๑๓ อื น ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

 

 

 

 



๓๕ 
 

อส  -  เครื องราชอสิริยาภรณ์  เครื องหมายตอบแทน 

 รหสักํากบัแฟ้มเอกสารหมวดอกัษร   อส   ครอบคลมุเนือหาเอกสารทีเกียวกบัการขอพระราชทาน 

พระบรมราชานญุาตเชิญอกัษรพระปรมาภิไธย  อกัษรพระนามาภิไธย  การขอพระราชทานดวงตรา  ยศ 

และเครืองราชอิสริยาภรณ์ประเภทตา่ง ๆ 

อส  ๑ การขอพระราชทานอักษรพระปรมาภไิธยและอักษรพระนามาภไิธย 

 (ไมเ่กียวกบัการศาสนาใน  กอ ๑๑.๑.๘) 

อส  ๒ การขอพระราชทานดวงตรา 

 อส  ๒.๑ ตราพระราชลญัจกร 

 อส  ๒.๒ ตราตงัห้างร้านและบริษัท 

 อส  ๒.๓ อืนๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

อส  ๓ การขอพระราชทานเครื องราชอสิริยาภรณ์ส่วนพระองค์ 

 อส  ๓.๑ เหรียญรัตนาภรณ์ 

 อส  ๓.๒ เหรียญราชรุจิ 

 อส  ๓.๓ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

อส  ๔ การขอพระราชทานยศ  เครื องราชอสิริยาภรณ์  (รวมการขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตประดบัด้วย) 

 อส  ๔.๑ เครืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 

 อส  ๔.๒ เครืองราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ  

  อส  ๔.๒.๑ ชาวไทย 

  อส  ๔.๒.๒ ชาวตา่งประเทศ 

 อส  ๔.๓ เครืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า  

 อส  ๔.๔ เครืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า (สืบตระกลู) 

 อส  ๔.๕ เครืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัดิ รามาธิบดี 

 อส  ๔.๖ ประกาศนียบตัรกํากบัเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

 อส  ๔.๗ การขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ  (แยกตามหน่วยงานและชือบคุคล) 

 อส  ๔.๘ สญัญาบตัรยศ 

 อส  ๔.๙ อืน ๆ  (กรณีมีหวัเรืองอืนเพิมเติม) 

อส  ๕ การขอพระราชทานเหรียญ  เสมา  เครื องหมายตอบแทน 

 อส  ๕.๑ เหรียญจกัรมาลาและจกัรพรรดิมาลา 



๓๖ 
 

 อส  ๕.๒ เหรียญดษุฎีมาลา  เขม็ศิลปวิทยา 

 อส  ๕.๓ เหรียญชยัสมรภมิู 

 อส  ๕.๔ เหรียญกล้าหาญ 

 อส  ๕.๕ เหรียญเขตภายใน 

 อส  ๕.๖ เหรียญราชการชายแดน 

 อส  ๕.๗ เหรียญพิทกัษ์เสรีชน 

 อส  ๕.๘ เหรียญลกูเสือสรรเสริญ 

 อส  ๕.๙ เหรียญลกูเสือสดดุ ี

 อส ๕.๑๐ เหรียญกาชาดสมนาคณุ 

 อส ๕.๑๑ เหรียญราชนิยม 

 อส ๕.๑๒ เหรียญและเสมาทีระลกึ 

 อส ๕.๑๓ เสมาเกาหลี 

 อส ๕.๑๔ เครืองหมายเปลวระเบิด 

 อส ๕.๑๕ เขม็วิทยฐานะ 

 อส ๕.๑๖ เขม็ราชวลัลภ 
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