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คาํนาํ 
  

ด้วยกลุ่มงานบริหารและธุรการ  ได้จัดทําโครงการพัฒนาคู่มือการจัดเก็บเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ  และผู้สนใจใช้เป็นแนวทางการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ   ค้นหาได้ง่าย  รวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการ  อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย   ในการจัดทําคู่มือการจัดเก็บเอกสาร  ได้รับความร่วมมือ 
อย่างดีย่ิงจากผู้ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงาน ภาควิชา และฝ่าย   รวมท้ังสมาชิกกลุ่ม Cops  การจัดการงาน 
เอกสารของคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้าฝ่าย กลุ่มงานบริหารและธุรการขอขอบพระคุณ 
มา ณ โอกาสน้ี 
 
 อน่ึง  การประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคู่มือการจัดเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์  ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับร้อยละ 86 หรือ 3.51 – 4.50 แปลผลคือ ระดับดี 
 
 
        กลุ่มงานบริหารและธุรการ 
                                ปี  2556 
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วัตถุประสงค์การจัดเก็บหนังสือ (เก็บทําไม)       2 
หนังสือราชการท่ีต้องจัดเก็บ (เก็บอะไร)       2 
การเก็บหนังสือและอายุการเก็บ (เก็บเมื่อไร)      4 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร  (เก็บะรบบใด)       8 
ข้ันตอนและวิธีการจัดเก็บ (เก็บอย่างไร)       9 
ข้อเสนอแนะการจัดเก็บหนังสือ        10 
หมวดการจัดเก็บหนังสือราชการคณะพยาบาลศาสตร์     11 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืมและทําลายหนังสือ (ภาคผนวก ก) 
หมวดเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคผนวก ข) 
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคู่มือการจัดเก็บเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาคู่มือการจัดเก็บเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์  
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การจัดเก็บเอกสาร 
 
การจัดเก็บเอกสาร  มีความสําคัญต่อทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน  เอกสารบางอย่างอาจไม่ใช้เฉพาะการ

อ้างอิงเท่าน้ัน  แต่เป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรน้ัน ๆ เพราะว่าระบบการจัดเก็บ
และค้นหา  ถ้าหากมีมาตรฐานสูง  ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของหน่วยงานน้ัน ๆ ตามไปด้วย  ระบบการจัดเก็บ
เอกสารของหน่วยงานใดมีมาตรฐาน  ถูกระเบียบแบบแผน  อาจวัดได้จากเวลาในการค้นหาเอกสาร  ดังน้ัน
เป้าหมายหลักในการจัดเก็บเอกสาร  คือ  “ค้นหาได้ง่าย  รวดเร็ว  ทันต่อความต้องการ  และอยู่ในสภาพท่ีดีและ
ปลอดภัย” 

การจัดเก็บเอกสารเป็นข้ันตอนหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการบริหารงานเอกสารราชการให้มีประสิทธิภาพ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ด้ ว ย ง า น ส า ร บ ร ร ณ  พ . ศ .  2 5 2 6  ใ น ห ม ว ด  3  ส่ ว น 
ที่ 1 ข้อ 52 ถึงข้อ 61  (ภาคผนวก ก) และในระเบียบดังกล่าวให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506  
รวมเร่ืองการจัดกลุ่มหนังสือต่าง ๆ    ตามกระบวนการเก็บหนังสือท่ีได้เคยกําหนดไว้       และระเบียบว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ก็มิได้กําหนดวิธีการจัดเก็บหนังสือ  ตลอดจนการจัดรหัสกลุ่มหนังสือของส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้แต่อย่างใด  ทั้งน้ีเป็นเรื่องที่กําหนดให้เหมาะสมได้ยาก  ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
สมควรเป็นผู้กําหนดข้ึนเองให้ชอบด้วยระบบงานที่ดี  จะสะดวกและเหมาะสมกว่า  เพราะต่างก็มีเน้ืองาน  หมวด
หนังสือ  กลุ่มเรื่อง  และเรื่องย่อยของหนังสือที่แตกต่างกัน 

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดเก็บเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,  2539)  แต่การ
จัดเก็บเอกสารก็ยังไม่เป็นระบบท่ีดี และเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน (สุธิดา และอังคณางค์ , 2549)  เม่ือ
ระบบการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบท่ีดี  มีผลต่อการค้นหาและการทําลายเอกสารเป็นอย่างมาก  บ่อยครั้งพบว่า
การค้นหาเอกสารที่สําคัญและจําเป็นในการใช้งานราชการ  ต้องใช้เวลาค้นหานาน  เป็นผลเสียทําให้งานราชการ
ล่าช้า  มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะฯ เป็นอย่างย่ิง 

ในการน้ี  ผู้ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงาน   ภาควิชา  และสมาชิกกลุ่ม Cop การจัดการงานเอกสาร  ได้
ร่วมกันจัดทําแนวทางการจัดเก็บเอกสาร  ข้ันตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่  เพื่อช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานเอกสารได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  
ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-document) อย่าง
เต็มรูปแบบ  ครบวงจรเอกสารต้ังแต่การรับ – ส่งเอกสาร  การจัดเก็บ  และการส้ินสุดเอกสาร (ทําลาย)  ทาง
ระบบ e-document  ดังน้ัน  หากการจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่  ง่ายต่อการค้นหาและทําลาย  
งานบริหารและธุรการ  จะได้ดําเนินการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-document)  
ต่อไป 
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 เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอเสนอข้ันตอนการจัดเก็บเอกสาร ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์การจัดเก็บหนังสือ  (เก็บทําไม) 
2. หนังสือราชการที่ต้องจัดเก็บ  (เก็บอะไร) 
3. การเก็บหนังสือและอายุการเก็บ  (เก็บเม่ือไร) 
4. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  (เก็บระบบใด) 
5. ข้ันตอนและวิธีการจัดเก็บ  (เก็บอย่างไร) 
6. ข้อเสนอแนะการจัดเก็บหนังสือ 
7. หมวดการจัดเก็บหนังสือราชการคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์การจัดเก็บหนังสือ  (เก็บทําไม) 

 
1. เพื่อให้การบริหารเอกสารโดยเฉพาะการจัดเก็บหนังสือเป็นระบบท่ีดี  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
   2.  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

 3.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 4.  เพื่อเก็บเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดีภายในกําหนดระยะเวลา  และป้องกันไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย 

5.  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารหรือหนังสือ 
ราชการท่ีจัดเก็บได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานขององค์กร 
 
หนังสือราชการท่ีต้องจัดเก็บ  (เก็บอะไร) 

 
การเก็บหนังสือราชการ  หมายถึง  การเก็บหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526  หนังสือราชการคือเอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ 
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หนังสือราชการ  6  ชนิด ที่จะต้องจัดเก็บ 

1. หนังสือภายนอก  คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี  โดยใช้กระดาษตราครุฑ  เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

3. หนังสือประทับตรา  คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ข้ึนไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป  
เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา 
    หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ  และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองสําคัญ 

4. หนังสือส่ังการ  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ได้แก่  คําส่ัง  ระเบียบ  และข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิดได้แก่  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 
6. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึน  หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือหนังสือท่ีทางราชการทําข้ึน

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  หรือหนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงราชการและ
ส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  มี 4 ชนิด  ได้แก่  หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  
และหนังสืออ่ืน 

  หนังสืออ่ืน  คือหนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  หนังสือของบุคคลภายนอก
ที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี  และเจ้าหน้าท่ีได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว  มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง  
ทบวง  กรมจะกําหนดข้ึนใช้ตามความเหมาะสม  เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทําตามแบบ  เช่น  
โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนสอบสวน  และคําส่ัง  เป็นต้น 

สรุปเก็บอะไร 

1. เก็บหนังสือทุกชนิดตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
2. เก็บเอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ  (เย็บเป็นปึกหรือเล่ม)  เช่น  แผนงาน  แผนปฏิบัติการ

ประจําปี  สถิติ  รายงานต่าง ๆ สมุดบัญชีการเงิน  และเอกสารงานธุรการ  เป็นต้น 
3. เก็บเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กระทรวง  ทบวง  กรมกําหนดข้ึนใช้  รวมท้ังแบบพิมพ์

ต่าง ๆ ตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง 
4. เก็บเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานในราชการ  เช่น  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบ

บันทึกภาพ  เป็นต้น 
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การเก็บหนังสือและอายุการเก็บ  (เก็บเมื่อไร) 
 
หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว  หรือได้นําส่งต้นฉบับไปยังผู้รับแล้ว  สําเนาคู่ฉบับพร้อมต้นเรื่องจะนํามาเก็บไว้

เพื่อรอการนํามาใช้อีกเม่ือมีคําตอบหรือมีเรื่องเข้ามาให้ดําเนินการ  หรือบางกรณีเมื่อมีการส่งต้นฉบับไปยังผู้รับ
แล้ว  และไม่มีอะไรที่จะต้องดําเนินการกับหนังสือน้ันต่อไปอีก  สําเนาคู่ฉบับพร้อมต้นเรื่องจะนํามาเก็บไว้เมื่อหมด
ความจําเป็นแล้วจะได้นําไปทําลายต่อไป 

การเก็บหนังสือเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหน่ึงของงานสารบรรณ เพราะเอกสารที่ส่วนราชการผลิต
ข้ึนมาใช้งานในวันหน่ึง ๆ มีจํานวนและปริมาณมาก  และมีส่วนหน่ึงจําเป็นต้องนํามาใช้งานอีก  ด้วยเหตุน้ีจึงต้อง
จัดเก็บให้ดี  เพื่อให้สามารถค้นหา นํามาใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการ  และในกรณีท่ีเป็นเอกสารที่จะไม่
นํามาใช้อีกก็ตาม       ก็จะต้องจัดเก็บไว้ในที่ท่ีเหมาะสมเพื่อว่าเมื่อถึงกําหนดเวลาสามารถคัดเลือกออกไปทําลาย
ได้ง่าย  (ภิรมย์, ม.ป.ป.) 

 
หลักทั่วไปในการจัดเก็บ 

1. เก็บในสถานท่ีท่ีกําหนด  กล่าวคือหน่วยงานควรมีศูนย์กลางที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร  หากไม่มี
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเก็บไว้ที่หน่วยงานตนเอง และเม่ือครบอายุการจัดเก็บให้รวบรวมบัญชีเอกสารส่งงานสาร
บรรณเพื่อขอทําลาย 

2. มีระบบในการจัดเก็บ  เช่น  เก็บตามหัวข้อเรื่อง  เก็บตามช่ือหน่วยงานหรือบุคคล  เก็บตาม
สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  และเก็บตามเลขรหัส  ในทางปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารอาจจะใช้ระบบการจัดเก็บ
เอกสารหลายระบบผสมกันก็ได้แล้วแต่ความสะดวก  ปริมาณ  ประเภทของเอกสาร  และลักษณะงาน  ตลอดจน
นโยบายของแต่ละหน่วยงาน  ระบบหน่ึงอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหน่ึง  แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีก
หน่วยงานหน่ึงก็ได้  แต่ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้ระบบการจําแนกเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดย
พยายามใช้ระบบท่ีจะอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาให้มากท่ีสุด  และเป็นระบบท่ีทําให้ผู้จัดเก็บหรือ
ผู้ค้นหาเอกสารเข้าใจได้ง่ายที่สุด 
    โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานต่าง ๆ มักนิยมใช้ระบบการจําแนกเอกสารในระบบเก็บตามหัวข้อเรื่อง
มากที่สุด 

3. หลักและวิธีใช้ในการเก็บ  สามารถใช้เป็นหลักและวิธีในการค้นได้ในตัวเองโดยไม่ต้องใช้วิธีใหม่ 
4. เป็นวิธีท่ีทําได้โดยรวดเร็ว  เพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอย  เมื่อต้องการค้นหาไปใช้ 
5. เป็นวิธีท่ีง่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็วทั้งการเก็บ

และค้นหา  เมื่อนําออกไปใช้แล้วสามารถเก็บเข้าที่เดิมได้ถูกต้อง 
6. เป็นวิธีท่ีเหมาะสมแก่ลักษณะงานและประหยัด 
7. สามารถขยายตัวตามงานที่เพิ่มมากข้ึนได้ 
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ประเภทการเก็บเอกสาร 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ได้แบ่งประเภทของการเก็บ
ออกเป็น  3  ประเภท  คือ  (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,  2539)   

1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 
2. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
3. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 

 การเก็บระหว่างปฏิบัติกับการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  เป็นการเก็บที่ยังอยู่ในความรับผิดชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ทําเอกสารน้ัน  ส่วนการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ประสงค์จะให้มีการจัดต้ังศูนย์เก็บเอกสาร  หรือหน่วยเก็บกลางเพื่อทําหน้าท่ีน้ีโดยเฉพาะ  แต่เน่ืองจากเพื่อความ
สะดวกในการคัดเลือกเอกสารเพื่อทําลายและการกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร  หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้
จัดเก็บเอกสารไว้ท่ีหน่วยงานตนเอง  โดยมีวิธีการจัดเก็บเอกสารแต่ละประเภท  ดังน้ี 

  1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ   คือการเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง  โดยได้กําหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  การเก็บระหว่างปฏิบัติอาจ
จําแนกออกได้เป็น 2 วิธี คือ 

   1.1 การเก็บเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการ  ได้แก่  เรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้มาดําเนินการ แต่ยังดําเนินการไม่เสร็จ  เช่น  อยู่ในระหว่างการพิจารณา  การรวบรวมข้อมูล  
หรืออยู่ระหว่างยกร่าง เป็นต้น  เรื่องเหล่าน้ียังอยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่ละคน  ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจึงต้อง
จัดเก็บให้เหมาะสม  เช่นเก็บในตู้เก็บเอกสาร  หรือเก็บในแฟ้มรอดําเนินการ  เป็นต้น 

   1.2 การเก็บเรื่องที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้วในข้ันตอนของหน่วยน้ันได้แก่  เรื่องที่เจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติได้ยกร่าง  พิมพ์  เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม  และส่งออกไปยังหน่วยผู้รับแล้ว  สําเนาคู่ฉบับพร้อมต้นเรื่อง
เดิมจะนํามาเก็บไว้เพื่อรอการตอบจากหน่วยผู้รับ  หนังสือประเภทน้ีถือว่าได้ดําเนินการแล้วเสร็จในข้ันตอนของ
หน่วยงานน้ัน  แต่อาจมีเร่ืองท่ีจะต้องดําเนินการต่อไปอีก  เม่ือได้รับคําตอบกลับมา  ดังน้ันในช่วงระหว่างที่รอ
คําตอบหน่วยน้ันยังไม่ต้องดําเนินการอะไรอีก  โดยปกติหนังสือเหล่าน้ีเม่ือหน่วยส่ง ได้ส่งต้นฉบับไปแล้ว  จะคืน
สําเนาคู่ฉบับพร้อมต้นเรื่องมายังหน่วยเจ้าของเรื่องเพื่อเก็บและรอดําเนินการต่อไป  ดังน้ันการเก็บเพื่อรอ
ดําเนินการต่อไป  ในหลักการควรให้เจ้าหน้าท่ีธุรการของหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ  ซ่ึงอาจจะเก็บโดยเรียง
ตามลําดับวันท่ี หรือตามเลขทะเบียนท่ีส่งออก  เน่ืองจากเป็นการเก็บข้ันต้น  สามารถค้นหาเม่ือมีเรื่องตอบเข้ามา  
หรือใช้ในการติดตามเรื่องได้ง่าย  และในกรณีท่ีผู้อ่ืนในหน่วยหรือผู้บังคับบัญชาต้องการใช้  สามารถเรียกและค้น
เรื่องจากเจ้าหน้าท่ีธุรการของหน่วย  จะไม่มีปัญหาในกรณีเจ้าของเร่ืองผู้ปฏิบัติไม่อยู่  ไม่สามารถนําเร่ืองออกมาใช้
งานได้ 
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  2. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่จําเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา  ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บให้เจ้าของเร่ืองเก็บเป็นเอกเทศ  เช่น  
อาจเก็บในตู้เก็บเอกสารที่ใช้เก็บเรื่องในลักษณะน้ีโดยเฉพาะ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเม่ือหมดความจําเป็นท่ีจะต้อง
ใช้ตรวจสอบหรืออ้างอิงแล้ว  ระเบียบฯ  กําหนดให้ส่งหนังสือเหล่าน้ีไปยังหน่วยเก็บตามวิธีการในการส่งหนังสือท่ี
ปฏิบัติเสร็จแล้ว 

  3. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว  คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรท่ี
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  การเก็บหนังสือประเภทน้ีเป็นการเก็บไว้เพื่อรอการทําลาย  ให้เก็บเข้าแฟ้มตามระบบการ
จัดเก็บท่ีวางไว้โดยปฏิบัติดังน้ี 

   3.1 เมื่อส้ินปีปฏิทิน  ให้เจ้าหน้าที่สํารวจแฟ้มดูว่ามีแฟ้มใดที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิด
แฟ้มเอกสารน้ัน  และตรวจสอบดูว่าแฟ้มเรื่องใดควรเก็บไว้ก่ีปีจึงจะทําลายได้  ให้ระบุอายุการเก็บเอกสารน้ันไว้
หน้าแฟ้ม เพื่อให้ทราบกําหนดเวลาการเก็บเอกสารน้ัน โดยระบุว่า 

    “เก็บถึง พ.ศ..............................แล้วส่งมอบหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” 
    “เก็บถึง พ.ศ..............................แล้วทําลาย” 
   3.2 รวบรวมแฟ้มเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้วนําไปเก็บไว้ในตู้ช้ันล่าง  หากเป็นเอกสารท่ีต้องใช้

ตรวจสอบอ้างอิงในการปฏิบัติงานเป็นประจําให้เก็บไว้ในตู้ช้ันบน  ซึ่งจะสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ 
   3.3 หากแฟ้มใดท่ีครบกําหนดอายุการเก็บและควรทําลายได้  ให้ดําเนินการทําลายตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ต่อไป 
 
อายุการเก็บ 

 ตามระเบียบฯ ข้อ 57 ได้กําหนดหลักการและแนวทางในการพิจารณากําหนดอายุในการเก็บหนังสือ
ไว้เพื่อให้หน่วยงานนําไปพิจารณาว่าหนังสือหรือเอกสารเรื่องน้ันควรเก็บไว้เป็นเวลานานเท่าใด  เหตุที่ระเบียบ
กําหนดเพียงหลักการและแนวทางกว้าง ๆ เน่ืองจากประเภทและชนิดของหนังสือของหน่วยงานต่าง ๆ มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป  ความจําเป็นในการเก็บจึงข้ึนอยู่กับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และความจําเป็นในการใช้
งานของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 อายุการเก็บหนังสือพิจารณาได้ดังน้ี 
1. หลักการทั่วไป  โดยทั่วไปหนังสือแต่ละเรื่องให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ป ี
2. ข้อยกเว้น  หนังสือบางเรื่องหรือเอกสารบางชนิดอาจมีอายุการเก็บมากกว่า 10 ปี หรืออาจ

น้อยกว่า 10 ปีได้  โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของหนังสือ  ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี 
2.1 หนังสือที่สงวนเป็นความลับ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ  ท้ังน้ี เน่ืองจากกฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าว  ได้กําหนดวิธีปฏิบัติต่อเอกสารดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะแตกต่างออกไปจากวิธีการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
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2.2 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน  หรือ
หนังสืออ่ืนใดท่ีได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไว้เป็นพิเศษ  อายุการเก็บหนังสือประเภทน้ีจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย  หรือระเบียบแบบแผนในเรื่องน้ัน ๆ 

2.3 หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  สถิติ  หลักฐาน  หรือ
เรื่องท่ีต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกัน  หนังสือประเภทน้ีมีอายุการเก็บแยกได้ดังน้ี 

2.3.1 เก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการตลอดไปไม่มีการทําลาย 
2.3.2 ในกรณีที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  กําหนดอายุการเก็บไว้เป็น

อย่างอ่ืน  กล่าวคือ  ถ้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติกําหนดอายุการเก็บหนังสือในลักษณะน้ีไว้เท่าใด  หน่วยงานก็ต้อง
เก็บหนังสือไว้เท่าอายุท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติกําหนด  ดังน้ันถ้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ได้กําหนดอายุเก็บ
หนังสือประเภทน้ีเป็นอย่างอ่ืน  ก็จะต้องเก็บไว้ตลอดไป  ไม่มีการทําลาย 
     2.4 หนังสือท่ีได้ปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล้ว  และเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากท่ีอ่ืน  
หนังสือในลักษณะน้ีมีอายุการเก็บไม่น้อยกว่า  5  ปี  เช่น  หนังสือท่ีมหาวิทยาลัยฯได้รับมาและทําสําเนาแจกจ่าย
ไปยังกองหรือคณะต่าง ๆ กองหรือคณะต่าง ๆ ได้รับไว้ใช้ปฏิบัติงาน  เม่ือหมดความจําเป็นในการใช้แล้ว  
เน่ืองจากเอกสารท่ีได้รับเป็นสําเนาท่ีมีต้นเรื่องจะค้นได้จากมหาวิทยาลัยฯ  สําเนาที่อยู่ท่ีกองหรือคณะจึงขอทําลาย
ได้ก่อนครบ  10 ปี  
     2.5 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไม่มีความสําคัญ  และเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจํา  
หนังสือประเภทน้ีได้แก่หนังสือเชิญร่วมการกุศล  หนังสือแจ้งการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งอาจเป็น
การแจ้งเพื่อทราบ  หรือขอความร่วมมือ และเป็นเรื่องที่มีลักษณะ ดังน้ี 
     2.5.1  เป็นเรื่องธรรมดา ๆ และไม่มีความสําคัญ 
     2.5.2  เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจํา 
      หนังสือในลักษณะน้ีจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญ  จึงไม่จําเป็นต้องเก็บไว้นานให้
เป็นภาระแก่หน่วยงาน  จึงกําหนดให้เก็บไว้เพียง 1 ปี  ก็สามารถดําเนินการทําลายได้ 

2.6 หนังสือที่เก่ียวกับการเงิน  ซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ 
      โดยหลักหนังสือทางการเงินต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10 ปี  บางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะ
ครบกําหนด 10 ปีแล้ว  อาจจะยังไม่สามารถขอทําลายได้  เน่ืองจากยังต้องเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบ  หรือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน  เป็นต้น 
      อย่างไรก็ตาม  หนังสือที่เก่ียวกับการเงินบางประเภท  ซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ อาทิเช่น  
ใบเสร็จรับเงินพัสดุ  ที่หน่วยงานน้ันจัดหามาและมีการลงทะเบียนแสดงหลักฐานการได้มาและมีหลักฐานอ่ืนท่ี
สามารถใช้ยืนยันการได้มาของพัสดุน้ันแล้ว  ใบเสร็จรับเงินน้ันก็หมดความจําเป็นในการใช้เป็นเอกสารสิทธ์ิ ถ้า
หน่วยเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้  และประสงค์จะขอทําลายก่อน 10 ปี หน่วยงานน้ัน ๆ จะต้องขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง  (หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ คือกรมบัญชีกลาง)  หากกระทรวงการคลังเห็นชอบด้วย
กับคําขอจากกรม  ก็สามารถขอทําลายต่อไปได้ 
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ระบบการจัดเก็บเอกสาร  (เก็บระบบใด) 
 
ระบบในการจัดเก็บเอกสารโดยท่ัวไปของหน่วยงาน  สามารถท่ีจะจัดแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 
 - ระบบการจัดเก็บเอกสารตามตัวอักษร  (Alphabetic  System) 
 - ระบบการจัดเก็บเอกสารตามตัวเลข  (Numeric  System) 

การจัดเก็บเอกสารทั้ง  2  ระบบน้ี  สามารถที่จะจําแนกวิธีการจัดเก็บเอกสารออกเป็น  4  วิธีด้วยกัน คือ 
 1. การเก็บเอกสารในช่ือบุคคลหรือหน่วยงานเรียงลําดับตามตัวอักษร  (Alphabetic  Filing) 
  1.1 การเก็บตามช่ือบุคคลในภาษาอังกฤษ 
  1.2 การเก็บในช่ือหน่วยงาน 

 2. การเก็บตามช่ือเรื่อง  (Subject  Filing) 
  การเก็บเอกสารตามช่ือเรื่อง  มีวิธีจัดเก็บโดยใช้ช่ือเร่ืองเป็นหัวข้อดัชนี  แล้วจัดเรียงลําดับ

ตัวอักษรตามช่ือเรื่องของเอกสารจะให้ผลดีต่อการบริหารงาน  เพราะข้อมูลท่ีเก็บจะรวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน  ง่าย
ต่อการค้นหา 

  อน่ึงข้อคิดเก่ียวกับการจําแนกเรื่อง 
   1. กําหนดหัวข้อเรื่องท่ีส้ัน  กะทัดรัด  แต่คลุมใจความทั้งหมด 
   2. หัวข้อเรื่องแต่ละเรื่องไม่ควรซํ้าซ้อนหรือใกล้เคียง 
   3. หัวข้อเรื่องแต่ละเรื่องควรมีความหมายเด่นชัด ตีความหมายได้เป็นอย่างเดียว 
   4. ควรใช้ภาษาง่าย ๆ ที่รู้จักกันโดยท่ัวไป 
 
 3. การเก็บตามช่ือภูมิศาสตร์  (Geographic  Filing) 
  เป็นวิธีการเก็บเอกสารโดยพิจารณาสถานท่ีต้ัง/ที่อยู่  เรียงจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย  คือ  

จังหวัด  อําเภอ/เขต  ตําบล/แขวง  ถนน  ตรอก/ซอย  หมู่ท่ี  และเลขที่บ้าน  ตามลําดับ  โดยมีจุดประสงค์ของ
การเก็บเอกสารตามภูมิศาสตร์  ก็เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในด้านการตลาดได้สะดวกข้ึน  
ซึ่งจะทําให้ฝ่ายขายได้ข้อมูลจากการจําแนกตามเขตการขายได้ง่าย  ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจเพิ่มขยาย  หรือ
ลดการผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 4. การเก็บเอกสารตามตัวเลข  (Numeric  Filing) 
  การเก็บเอกสารโดยท่ัวไป  ไม่นิยมจัดเก็บระบบเดียว  ข้ึนอยู่กับประเภทของเอกสารและวิธีการ

ค้นหา  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการจําแนกเอกสารเพื่อดําเนินการ  การจัดเก็บเอกสารตามตัวเลข  จะใช้รหัส
ตัวเลขเพื่อแสดงถึงเอกสารหรือแฟ้มเก็บ  และจะจัดทําดัชนีเพื่อให้ทราบว่าตัวเลขน้ันหมายถึงอะไร  หน่วยงานท่ี
จัดเก็บแบบตัวเลขได้แก่  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  เป็นต้น 
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ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ  (เก็บอย่างไร) 
 
ในการจัดเก็บเอกสาร  หน่วยงานจะใช้วิธีการจัดเก็บเอกสารแบบใดย่อมข้ึนอยู่กับนโยบายและจุดมุ่งหมาย

ของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้หลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน  ท้ังน้ีเน่ืองจากเอกสารที่มีเข้ามายัง
หน่วยงานมีมากมายหลายรูปแบบ  การเลือกวิธีในการเก็บเอกสารจึงต้องคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็วในการ
จัดเก็บและการค้นหา 

ระบบการเก็บเอกสารท่ีเหมาะสําหรับหน่วยใด  จะต้องจัดวางรูปแบบโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
คุ้นเคยและเข้าใจในหลักการเก็บเอกสาร  การกําหนดวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บโดยพิจารณาถึง 

1. ชนิดของเอกสารที่จะเก็บ 
2. ระยะเวลาในการเก็บเอกสาร 
3. จํานวนเอกสาร 
4. วิธีในการจัดเก็บ 

เมื่อผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารได้พิจารณาเลือกวิธีการเก็บเอกสารได้แล้ว  โดยพิจารณา
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้เกิดความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เก่ียวข้อง 

ส่ิงท่ีจะช่วยในการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วก็คือ  การจัดทํารายช่ือแฟ้มเก็บเอกสารอันจะช่วยให้
การค้นหาเอกสารกระทําได้ในระยะเวลาอันส้ันและทันต่อความต้องการของผู้ต้องการใช้เอกสารน้ัน 

การจัดทํารายช่ือแฟ้มเก็บเอกสาร  ผู้จัดทําต้องทราบถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเอกสารให้
ถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของหน่วยงาน  ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1. จําแนกหมวดหมู่เอกสาร 
- เอกสารท่ีมีในสํานักงานควรแบ่งออกเป็นก่ีหมวด  อะไรบ้าง 
- จะใช้ระบบเก็บเอกสารแบบใดจึงจะเหมาะสม  สะดวก  รวดเร็ว 
- ควรให้บุคลากรในสํานักงานมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

2. จัดทําดัชนีหมวดเอกสาร 
    การจัดทําดัชนีหมวดเอกสาร  จัดเรียงตามทิศทางการอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาเพื่อให้แลดูได้
ง่าย  จัดทําหมายเลขกํากับไว้  โดยกําหนดตัวเลขเพียงสองตัวคั่นด้วยจุดทศนิยม  ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแสดง
หมวดของแฟ้มเก็บเอกสาร ส่วนตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงลําดับแฟ้ม 
    ตัวอย่างเช่น  หมวด 1.2 ตําแหน่ง  1 (เลข 1)  หมวดใหญ่  หมายถึง   การเงินและงบประมาณ 
        ตําแหน่งที่  2  (เลข 2) หมวดย่อย  หมายถึง   เงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  ค่าจ้าง
ช่ัวคราว  และเงินประจําตําแหน่ง 
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    ดังน้ัน  หมวด 1.2  หมายถึง  การเงินและงบประมาณในส่วนของเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  
ค่าจ้างช่ัวคราว  และเงินประจําตําแหน่ง 
   3. จัดทํารายช่ือแฟ้มเอกสาร 
    การจัดทําแฟ้มรายช่ือแฟ้มเอกสาร  เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง  ควรรวบรวมรายช่ือแฟ้มเอกสาร
ทั้งหมดเพื่อจัดทําบัญชีคุมรายช่ือแฟ้มเอกสาร  และเก็บแฟ้มรายช่ือแฟ้มเอกสารไว้เป็นคู่มือการจัดเก็บ 1 ชุด และ
อีก 1 ชุด ติดไว้ที่ฝาตู้ด้านในเพื่อช่วยในการค้นหา 

4. นําเอกสารเข้าเก็บ 
    กระบวนการจัดเก็บเอกสารจะเริ่มตรงท่ีการระบุคําส่ังให้เก็บโดยประทับตรายางหรือเขียนคําว่า  
“เก็บได้”  หรือใช้อักษร  F (File)  ไว้ท่ีบนมุมขวาของเอกสาร  ผู้มีหน้าท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  จะนําเอกสารมา
จําแนกออกเป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้อง  แล้วนํามาเข้าแฟ้มและเก็บไว้ตู้เอกสารตามหมวดหมู่ที่จัดไว้  หากไม่ทราบว่า
เอกสารน้ันจะเข้าแฟ้มใด  ให้จัดเข้าแฟ้มเบ็ดเตล็ด  ซึ่งอยู่ท้ายสุดของหมวด  ไม่ควรเก็บเอกสารหลาย ๆ เรื่องไว้ใน
แฟ้มเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บเอกสาร 

ข้อแนะนําในการจัดเก็บเอกสารที่ดี  มีดังน้ี 
1. การจําแนกเอกสารภายในหน่วยเดียวกันควรใช้ระบบการจําแนกเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

โดยพยายามใช้ระบบท่ีจะอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาให้มากท่ีสุด  รวมท้ังเป็นระบบที่ทําให้ผู้
จัดเก็บหรือค้นหาเอกสารเข้าใจได้ง่ายที่สุด 

2. กําหนดประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บในตู้เอกสารต่าง ๆ โดย 
- เก็บเอกสารที่ใช้เสมอในตู้หรือล้ินชักในระดับสายตา  (โดยเฉพาะตู้เหล็กส่ีล้ินชัก)  และจัดทํา

บัญชีคุมแฟ้มไว้หน้าตู้ หรือหน้าล้ินชัก 
- เก็บเอกสารที่จะใช้อ้างอิงนาน ๆ ครั้ง ไว้ในตู้ทึบ หรือตู้ไม้ครึ่งกระจก 

3. การจําแนกแฟ้มเอกสารที่เก็บในตู้หรือล้ินชัก  ควรใช้ระบบการอ่านหนังสือคือเรียงจากซ้ายไป
ขวา  และตามลําดับของหมวดเอกสาร 

4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า  1  เรื่องในแฟ้มเดียวกัน 
5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากเกินไปใน  1  แฟ้ม คือ 
- แฟ้มแขวนไม่ควรเกิน  50  แผ่น 
- แฟ้มแข็งสันหนา 1 น้ิว  ไม่ควรเกิน  50-70  แผ่น 
- แฟ้มแข็งสันหนา 2 น้ิว  ไม่ควรเกิน  70-100  แผ่น 
- แฟ้มแข็งสันหนา 3 น้ิว  ไม่ควรเกิน  100-130  แผ่น 

6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร 
7. ไม่ควรเก็บซองจดหมายติดไว้กับต้นฉบับควรดึงออกเมื่อจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
8. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด 
9. เมื่อค้นหาเอกสารและนําออกมาใช้เสร็จแล้ว  ควรรีบนําไปเก็บท่ีเดิม 
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10. ถ้ายืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้งาน  จะต้องใส่  “บัตรยืม”  หรือ  “แฟ้มยืม”  ไว้แทนจนกว่าจะ
นําเอาเอกสารหรือแฟ้มท่ียืมไปมาคืน 

11. เอกสารท่ีใช้แล้ว  แต่ต้องเก็บไว้ระยะหน่ึง  และไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยนักควรเก็บไว้ ณ ช้ันล่างสุด
ของตู้ หรือช้ันเก็บเอกสาร  หรือนําไปเก็บไว้ ณ ศูนย์เก็บเอกสาร 

12. ควรย้ายเอกสารไปเก็บ ณ ศูนย์เก็บเอกสารทุกปี และอย่าเคล่ือนย้ายเอกสารที่ยังไม่ได้แยกใส่
แฟ้มไปเก็บ 

13. ไม่ควรซื้อตู้เอกสารเพิ่มโดยไม่จําเป็น  เพราะจะทําให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน  ควรจะพยายามใช้ตู้ช้ันและเครื่องจัดเก็บเอกสารท่ีมีอยู่เดิม  โดยปรับให้ได้มาตรฐาน 
 
หมวดการจัดเก็บหนังสือราชการของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
การจัดเก็บเอกสารของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดเก็บโดยจําแนกตาม

หัวข้อเรื่อง  หน่วยงาน อายุการเก็บ และเจ้าของแฟ้ม  กล่าวคือได้จําแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ตามลักษณะ
งานมีท้ังหมด 13 หมวด จําแนกหน่วยงาน (ศูนย์) 2 หมวด  พร้อมทั้งกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและเจ้าของ
แฟ้มโดยมีรายละเอียดดังน้ี  คือ  (อาบจิตต์, 2541) 

1. การเงิน  งบประมาณ 
2. คําส่ัง  ประกาศ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  พรบ.  มติ  ครม. 
3. โต้ตอบ 
4. บริหารท่ัวไป 
5. บริหารบุคคล 
6. เบ็ดเตล็ด 
7. ประชุม อบรม  สัมมนาทางวิชาการ และบริการวิชาการ 
8. ฝึกอบรม  บรรยาย  ทุน  และดูงาน 
9. พัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

10. สถิติและรายงาน 
11. โครงการ / แผนงาน / วิจัย 
12. นักศึกษา 
13. บริการการศึกษา/การเรียนการสอน/หลักสูตร 
14. ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล/สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย/สถานวิจัยระบบการดูแล

และเยียวยาฯ/ศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมฯ 
15. ประกันคุณภาพ 
16. อ่ืน ๆ เช่น แบบสอบถาม การประเมิน 
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