ระบบการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจาแนกเอกสารระบบใดระบบ
หนึ่งดังนี้
1. การจาแนกตามหัวเรื่อง คือ กรณีที่เราจาแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ หรือจาแนกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น เอกสาร
โดยทั่วไปจะมีหัวข้อใหญ่ๆ 10 หมวด ดังนี้ คือ
หมวดที่ 1 การเงินและงบประมาณ
ในหมวดนี้ กาหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งอาจแยกหัวข้อได้
ดังนี้
-

งบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินสะสม เงินยืม
เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่ าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
เงินค่าใช้สอย เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
เงินค่าตอบแทน เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
เงินค่าบาเหน็จบานาญ
เงินอุดหนุน ฯลฯ เป็นต้น

หมวดที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี คาสั่ง ระเบียบ คู่มือ
กาหนดให้จั ดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับคาสั่งของฝ่ายและกอง คาสั่งของ
หัวหน้าหน่วยงาน คาสั่งทั่วไป ระเบียบ ประกาศต่างๆ กฎหมาย กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ คู่มือและมติต่างๆ
หมวดที่ 3 การโต้ตอบ
เรื่องโต้ตอบทั่วไป ให้พยายามจัดไว้ในหมวดเอกสารที่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องอยู่
เช่ น เรื่องโต้ตอบเกี่ยวกับการเงินก็จัดหมู่ไว้ในหมวด
“การเงิน งบประมาณ ” หรือถ้าเป็น
เรื่องโต้ตอบเกี่ยวกับการแต่งตั้งโอนย้ายบุคคล ก็จัดหมู่ไว้ในหมวด
“บริหารงานบุคคล ”
ฉะนั้น แฟ้มเอกสารที่จะจัดหมู่ไว้ในหมวด “โต้ตอบ ” นี้ ก็ได้แก่เอกสาร
โต้ตอบเรื่องการบริจาค หรื อการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การขอชมกิจการ เป็น
ต้น
หมวดที่ 4 การบริหารทั่วไป
กาหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเรื่อง หรือคาสั่งซึ่งมีลักษณะเป็นการบริหารงาน การมอบอานาจหน้าที่ให้ทา
หน้าที่แทนหรือการรัก ษาการในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง

หมวดที่ 5 การบริหารบุคคล
ในหัวข้อนี้กาหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติ การ
พิจารณาความดีความชอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การลาออก วินัย การขอยืม
ตัวข้าราชการ การสอบเลื่อนขั้น การกาหนดตาแหน่งใหม่ ฯลฯ
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
กาหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ่ง
ที่ตั้งไว้เป็นเรื่องพิเศษ และปริมาณเอกสารยังไม่มากพอที่จะตั้งขึ้นเป็นหมวดเอกสารใหม่ก็ได้
ก็ให้จัดเข้าในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจัดเก็บแฟ้มไว้ในหมวดนี้มากนัก
หากมี
เอกสารมากพอควรก็ให้ตั้งหมวดใหม่เพื่อความสะดวกในการค้นหา
หมวดที่ 7 การประชุม
ในหมวดนี้ กาหนดให้จัดเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็น
การประชุมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหัวข้อที่กาหนดไว้ ก็ให้นามารวมไว้ในหัวข้อนั้นๆ เช่น
การประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษข้าราชการที่ผิดวินัยที่ต้องนาไปเข้าแฟ้มที่ว่าด้วยการ
บริหารบุคคล ดังนี้ เป็นต้น
หมวดที่ 8 การฝึกอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน
ให้จัดเก็บเอกสารประเภทที่มีการฝึกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าราชการได้ รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศ หรือได้รับทุนดูงาน
ที่เก็บไว้ในหมวดนี้ เช่น การฝึกอบรมข้าราชการ เป็นต้น
หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ให้จัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์สานักงานต่า
งๆ แบบ
แปลนสิ่งก่อสร้าง ทะเบียนทรัพย์สิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรียกประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมา เป็นต้น
หมวดที่ 10 สถิติ และรายงาน
กาหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติต่างๆ เช่น รายงานการ
ตรวจอาคาร รายงานปีเกิด- ตาย รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เป็นต้น
2. การจาแนกตามรายชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย เช่น อาจจาแนกเป็น
กรมอาชีวศึกษา กรมการบินพาณิชย์ หรือนายสวัสดิ์ เป็นต้น
3. จาแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ซึ่งอาจตั้งอยู่ ในเขตที่ต่างกัน เช่น สรรพากร เขต
3 เขตการทางสระบุรี หรือผู้แทนจาหน่ายสาขากรุงเทพฯ สาขานครสวรรค์ ซึ่งอาจเป็น
หัวข้อใหญ่และจากหัวข้อนี้หากมีหน่วยย่อยในการดาเนินงานเล็กลงไปกว่านี้อีก และเป็น
เรื่องที่สาคัญ เราก็อาจจาแนกย่อยลงไปได้อีก

4. การจาแนกโดยใช้เลขรหัส แทนเรื่องหนึ่งๆ เช่น แฟ้มประเภทที่ 01 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคล แฟ้มประเภทที่ 02 เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้อง
ให้หมายเลขแก่เอกสารประเภทต่างๆ และทาคู่มือประกอบเพื่อความสะดวกแก่การจัดเก็บ
และค้นหาด้วย
การจะใช้ระบบใดระบบหนึ่งจา แนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใช้หลายระบบ
ผสมกันก็ได้สุดแล้วแต่สะดวก ปริมาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของ
หน่วยงานหนึ่งๆ เป็นสาคัญ ระบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหนึ่ง แต่อาจจะไม่
เหมาะสมกับอีกหน่วยงานก็ได้แต่ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้ระบบการจาแนกเอก
สาร
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใช้ระบบอานวยความสะดวกในการเก็บและค้นหา
และผู้จัดเก็บหรือค้นหาเอกสารเข้าใจได้ดี
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานต่างๆ มักนิยมใช้ระบบการจาแนกเอกสารระบบที่
1 มาก
ที่สุด ทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชน

การทาลายเอกสาร
ภายใน 60 วันห ลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือฝากเก็บไว้ที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการทาลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทาลาย
ให้จัดทาตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย
2 คน โดยปกติจะแต่งตั้งจาก ข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการ
ผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้

ขั้นตอนการทาลายหนังสือ
หน่วยเก็บสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย

เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการทาลายหนังสือจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการทาลายหนังสือ
พิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทาลาย

- หนังสือที่ไม่ควร
ทาลายส่งไปเก็บไว้
ที่
1. หน่วยเก็บ
2. ฝากเก็บไว้ที่หอ
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรม
ศิลปากร

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
หนังสือตามรายงานของคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ

- หนังสือที่ควร
ทาลาย ทาลาย
โดยคณะกรรมการ

กองจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาให้
ความเห็นตามรายงานของหัวหน้าส่วน
ระดับกรม

- รายงานผลการ
ทาลายต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กรม

