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1. บทน า  
หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานท่ีต้องประกอบกิจกรรมหลายด้าน แต่งานด้านหนึ่งท่ีส าคัญ

ไม่น้อยกว่าด้านอื่น คือ งานสารบรรณ ซึ่งประกอบด้วย การเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
เช่น หนังสือเข้า - ออก รายงานหรือข้อมูลท่ีจัดท าขึ้น บันทึกใบส่ังซื้อสินค้า รูปภาพ คู่มือหรือเอกสาร
อื่นใด ซึ่งจัดท าขึ้นหรือใช้โดยหน่วยงาน เป็นต้น จึงท าให้หน่วยงานมีเอกสารเป็นจ านวนมาก เมื่อ
เอกสารมีปริมาณมากขึ้นท าให้การจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานเกิดความยุ่งยาก ไม่เป็นระเบียบ ยาก
ต่อการค้นหา และสิ้นเปลืองพื้นท่ีในการเก็บรักษาเอกสาร หน่วยงานจึงต้องมีแนวทางท่ีจะด าเนินการ
ได้ต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเทคนิคการท างานให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

1. ท าความเข้าใจกับงานจัดแฟ้มเอกสาร 
2. การวางแผนการจัดแฟ้มเอกสาร 
3. การกระตุ้นและการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน 

ปัจจุบันมีการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรไม่ว่า
จะเป็นการเก็บเอกสารท่ีมาจากภายนอก ส าเนาเอกสารท่ีผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งแต่ละ
อย่างมีวิธีการเก็บท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเอกสารท้ังหมดที่จะเก็บไว้จะต้องได้รับการปฏิบัติให้
ถูกต้องในเรื่องการจัดการ การค้นหา การยืมเอกสารรวมท้ังการส่งคืนให้ถูกต้อง ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

ดังนั้น คู่มือการจัดแฟ้มเอกสาร จะเป็นประโยชน์ท่ีช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้สามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีท่ีต้องการ  รวมท้ังสร้าง
ความเป็นระเบียบและลดพื้นที่การใช้เก็บรักษาเอกสาร  
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2. แนวคิดการจัดเก็บเอกสาร 
2.1 ความหมายที่เกีย่วข้อง 
  เอกสาร (Documents) หมายถึง “หนังสือส าคัญ” เอกสารคือข้อความท่ีสามารถน ามา
อ่าน แปล ตีความหรือใช้เป็นสิ่งอ้างอิงเพื่อการปฏิบัติงาน ใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการหรือธุรกิจ 
เช่น จดหมายเข้า จดหมายออก รายงานหรือข้อมูลท่ีจัดท าขึ้น บันทึกใบส่ังซื้อสินค้า รูปภาพ คู่มือหรือ
เอกสารอื่นใด ซึ่งจัดท าขึ้นหรือใช้โดยหน่วยงาน เป็นต้น 

 การจัดเก็บเอกสาร หมายถึง ขบวนการจัดเก็บให้เป็นระ เบียบ และสะดวกในการค้นหาเมื่อ
ต้องการ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการเก็บเอกสารเพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีท่ีต้องการ  รวมท้ัง
เพื่อความเป็นระเบียบและลดพื้นที่การใช้เก็บรักษาเอกสาร  

 การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งาน
ซึ่งเกีย่วกับการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความจ าในงานส านักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผู้บริหาร
ในทุกองค์กร การบริหารงานเอกสารเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการด าเนินงาน เพราะถ้าสามารถบริหารงาน
เอกสารให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานให้ต่ าลงได้  

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง  
“กิจกรรม KM “การจัดแฟ้มเอกสาร” 

 การจัดเก็บเอกสาร การจ าแนกตามหัวเรื่อง คือ กรณีท่ีเราจ าแนกเอกสารออกเป็น
หัวข้อใหญ่ๆ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ หรือจ าแนกตามบริการท่ีให้แก่ผู้อื่น เอกสาร
โดยทั่วไปจะมีหัวข้อใหญ่ๆ 10 หมวด ดังนี้ คือ  

หมวดที ่1 การเงินและงบประมาณ  
หมวดท่ี 2 มติคณะรัฐมนตร ีค าสั่ง ระเบียบ คู่มือ  
หมวดท่ี 3 การโต้ตอบ  
หมวดท่ี 4 การบริหารท่ัวไป  
หมวดท่ี 5 การบริหารบุคคล  
หมวดท่ี 6 เบ็ดเตล็ด ประชุม  
หมวดท่ี 8 การฝึกอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน  
หมวดท่ี 9 พัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง  
หมวดท่ี 10 สถิติ และรายงาน  
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 “การจัดแฟ้มเอกสาร”(th.jobsdb.com) 
o การแยกประเภทของเอกสาร เอกสารต่างๆ สามารถแยกออกได้เป็น เอกสารท่ี

ใชป้ระจ า เอกสารท่ีใช้ตามช่วงเวลา และเอกสารท่ีใช้ในกรณีพิเศษ การจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ  นั้น 
มีวิธีการดังนี้ 

 แฟ้มเอกสารท่ีใช้ประจ า ให้จัดไว้ในชั้นท่ีอยู่ใกล้กับผู้ใช้มากท่ีสุด และจัด
ให้อยู่ในระดับสูงจากเข่าถึงบ่าของผู้ใช้ จะท าให้การหยิบใช้และจัดเก็บท า
ได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วย 

 แฟ้มเอกสารท่ีใช้ตามช่วงเวลา ควรจัดเก็บในชั้นท่ีแยกต่างหาก ห่างจาก
สถานท่ีท่ีเก็บเอกสารประจ า เพื่อท่ีจะได้เพิ่มพื้นท่ีท างานให้มากขึ้น 

o การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ เมื่อแบ่งประเภทของเอกสารได้แล้ว ก็น ามาจัดเป็น
หมวดหมู่ โดยระบุเป็นตัวอักษร, ตัวเลข หรือใช้สีของแฟ้มท่ีแตกต่างกัน หรือใช้เทปสีติดที่สันแฟ้ม จะ
ท าให้การค้นหาและการจัดเก็บ เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

o การจัดเรียงแฟ้มให้อยู่ตามล าดับในชั้นเก็บ การจัดเก็บแฟ้มเข้าชั้นเก็บ อาจจะมี
การเรียงหมายเลข หรือใช้วิธีขีดเส้นทแยง จากแฟ้มแรกจนถึง แฟ้มสุดท้าย จะท าให้การจัดเก็บแฟ้มเข้า
ท่ีนั้น ถูกต้องรวดเร็ว แฟ้มไหนท่ีอยู่ผิดที่จะรู้ได้ทันที และสามารถเอากลับคืนท่ีเดิมได้ง่าย 

o การจัดท าแฟ้มดัชนี (Index File) เป็นแฟ้มที่ระบุรายละเอียดของหมวดหมู่ 
เอกสาร ซึ่งอาจก าหนดเป็นกลุ่มตัวเลขหรือเป็นกลุ่มตัวอักษร ท้ังหมายเลขของแฟ้มเอกสารและ
หมายเลขของตู้เก็บเอกสาร ซึ่งแฟ้มดังกล่าวจะบอกว่าเอกสารหมวดหมู่ใด ถูกเก็บไว้ ณ ท่ีใด เมื่อ
ต้องการเอกสารก็เพียงแต่เปิดหาท่ีแฟ้ม ดัชนี ก็สามารถไปหาเอกสารท่ีต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว 
ลดเวลาในการค้นหา 

 นางสาวสุรัศณา มาตุรงค ์ที่อยู่ ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู(sibunruang.nongbualamphu.doae.go.th) “องค์ความรู้เร่ือง เก็บเอกสาร 
ค้นหาง่าย หายก็รู้ ดูเป็นระบบระเบียบ” 

ในปัจจุบันการท างานใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือหน่วยงานราชการจะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จ านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารจึง
ต้องมีระบบในการจัดเก็บเอกสาร สามารถค้นหาเอกสารท่ีต้องการได้ง่าย รวดเร็ว และทันต่อเวลาซึ่งจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงเร่ือง
ของ “การจัดเก็บเอกสาร” จะช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญหายเป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้
ง่าย 
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 ผศ.ดร.มณฑล จ าเริญพฤกษ์ ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม KM “การจัดแฟ้มเอกสาร” 
เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ( www.rdi.ku.ac.th) มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๗ คน มีเนื้อหาสรุปได้
ดังนี้ 

การจัดแฟ้มเอกสารช่วยให้เกิดความสะดวกในการท างานและความเป็นระบบระเบียบ
ของหน่วยงานโดยการน าหลัก ๕ ส มาปรับใช้ในการจัดแฟ้มเอกสาร คือ 

๑) สะสาง คือ การแยกให้ชัดเจนระหว่างของท่ีจ าเป็นกับของท่ีไม่จ าเป็น ของที่
ไม่จ าเป็นให้ก าจัดออกไป 

๒) สะดวก คือ การจัดวางสิ่งท่ีจ าเป็นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ รู้ได้ทันทีว่าอยู่ท่ีใด 
๓) สะอาด คือ การรักษาความสะอาดสถานท่ี เครื่องใช้ อุปกรณ์ ให้ปราศจาก

ขยะ ฝุ่นผงและเศษวัสดุ 
๔) สุขลักษณะ คือ รักษาสถานท่ีท างานให้สะอาดตา ให้ดีอยู่เสมอ 
๕) สร้างนิสัย คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

ระบบการจัดเก็บเอกสารแบ่งออกเป็น ๔ ระบบ ดังนี ้
๑. การเก็บเอกสารตามล าดับตัวอักษร (Alphabetic Filling Method) 

เป็นการจัดเรียงแฟ้มเอกสารและน าเอกสารเข้าแฟ้ม ตามตัวอักษรโดยใช้อักษร
ตัวหน้าเป็นหลักน าแล้วถือเอาอักษรสองตัวหลังเป็นหลักรองลงมาโดยค านึงถึงหลักพจนานุกรม 
การเก็บเอกสารตามล าดับตัวอักษรนี้เป็นวิธีท่ีจัดและเข้าใจได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ 

๒. การเก็บตามชื่อภูมิศาสตร ์(Geographic Filing Method) 
เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีเรียงแฟ้มตามชื่อหน่วยงาน ซึ่งพิจารณาว่าอยู่ใน

ภูมิภาค เช่น เขตจังหวัด อ าเภอ ต าบล ถนน ฯลฯ การจัดเก็บเอกสารแบบนี้จะต้องใช้ร่วมกับ
วิธีการจัดเก็บแบบอื่นด้วย คือเมื่อจัดเก็บเอกสารตามชื่อต าบลท่ีตั้งแล้ว ก็จะต้องเรียงตาม
ตัวอักษรอีกด้วย หน่วยงานท่ีมีสาขาประจ าอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ใช้วิธีการจัดเก็บเอกสารตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์จะเหมาะสมท่ีสุด 

๓. การเก็บตามหัวข้อเร่ือง (Subject Filling Method) 
เป็นการจัดเก็บเรื่องแฟ้มเอกสารและจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ท่ียึดชื่อเร่ืองเป็นหลัก 

โดยจะรวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามชื่อเรื่องเป็นเรื่องๆ ไป และเรียงตามล าดับวันท่ี 
๔. การเก็บตามตัวเลข (Numeric Filing Method) 

เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีต้องการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของ
หน่วยงาน โดยเรียงแฟ้มตามตัวเลขหรือรหัสของหมวดหมู่ซึ่งต้องมีการจัดเรียงตามล าดับ
ก่อนหลังเช่นเดียวกัน การใช้รหัสตัวเลขก ากับนั้น พนักงานจัดเก็บเอกสารต้องคิดรหัสตัวเลข
ก ากับเป็นท่ีเข้าใจกันทุกฝ่าย 
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3. การจัดเก็บเอกสาร 
3.1 ลักษณะของ “บุคลากร” ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร 

 ต้องมีความรับผิดชอบสูง  
 ต้องมีความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามระบบการจัดเก็บท่ีก าหนดไว้ มี

ความรวดเร็วในการจัดเก็บ และค้นหา อีกท้ังต้องให้ความร่วมมือ ติดต่อประสานงานผู้อื่นได้ด ี
 ต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเอกสารอย่างถ่องแท้ เข้าใจการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ซึ่งจะท าให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร และไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เรามาช่วยกันจัดระบบ

แฟ้มเอกสารกันนะคะ 
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3.2 ขั้นตอนการจัดเกบ็เอกสาร  
 1. ส ารวจเอกสาร โดยน าเอกสารปีปัจจุบันมาตรวจสอบว่า มีเรื่องอะไรบ้าง โดยทยอย

น าออกมาทีละแฟ้ม ไม่ควรน าออกมามากเพื่อป้องกันการสับสน  
2. ให้รหัสหมวดใหญ่บนหน้าแรกของเอกสารท่ีมุมขวามือด้านบนด้วยดินสอไว้ก่อน 

เพื่อใหค้ัดแยกเอกสารได้ง่ายขึ้น  
3. น าเอกสารท่ีให้รหัสแล้วมาคัดแยกออกตามรหัสหมวดใหญ่แต่ละหมวด จากนั้นน ามา

ให้รหัสหมวดย่อยหรือรหัสชื่อแฟ้มเอกสารบนหน้าแรกของ เอกสารท่ีมุมขวามือด้านบนถัดลงมา
จากรหัสหมวดใหญ่ด้วยดินสอ  

4. น าเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาเรียงล าดับเดือนท่ีเกิดก่อนลงไปหาเดือนที่เกิดทีหลังสุด
พร้อมกันก็เรียงล าดับวันท่ีของเอกสารจากเลขน้อยไปหาเลขมาก 

5. ลงทะเบียนหนังสือเก็บโดยน าเอกสารแต่ละหมวดใหญ่และแต่ละเดือนมาลงทะเบียน 
6. น าเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาคัดแยกตามรหัสหมวดย่อยท่ีให้ไว้ 
7. น าเอกสารแต่ละหมวดย่อยท่ีได้มาเรียงล าดับเดือนท่ีเกิดก่อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดที

หลังสุดพร้อมกับเรียงล าดับวันท่ีของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาหาเลขมาก 
8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสหมวดย่อยหรือรหัสชื่อแฟ้ม ในกรณีท่ีแฟ้มนั้นมี

เอกสารอยู่บ้างแล้วจะน าเอกสารใหม่เก็บเพิ่มเติม ก็จะต้องน าเอกสารท้ังหมดทั้งเอกสารใหม่และ
เอกสารเก่าท่ีมีอยู่แล้วในแฟ้มนั้น มาเรียงล าดับเดือนของเอกสารท่ีเกิดก่อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดที
หลังสุดพร้อมกับเรียงล าดับวันท่ีของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาหาเลขมาก 

 9. จัดเก็บแฟ้มเอกสารเข้าใส่ตู้ โดยเรียงล าดับหมายเลขแฟ้มตามท่ีก าหนด (ตามตาราง
บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร หน้า 14 - 16) 

10. จัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร  

 

 

           



คูม่ือการจัดเก็บเอกสารของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี ๒ จังหวัดปทุมธาน ี ๗ 

 

 

ภาพประกอบขั้นตอนการจัดเกบ็เอกสาร 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร  

   1. ส ารวจเอกสาร 

   2. ให้รหัสหมวดใหญ ่

   3. คัดแยกเอกสารที่ให้รหัสแล้ว 

   4. เรียงล าดับเอกสารแต่ละหมวดใหญ ่

   5. ลงทะเบียนหนังสือเก็บ 

 

   6. คัดแยกเอกสารตามรหัสหมวดย่อย 

   ๗. เรียงล าดับเอกสารแต่ละหมวดย่อย 

 

   8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสหมวดย่อย 

   9. จัดเก็บแฟ้มเอกสารเข้าใส่ตู้ 

   10. จัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร 
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3.3 ระยะเวลาในการเก็บเอกสารโดยทั่วไป 
1. เอกสารบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั

เปิดบัญชี  
2. เอกสารบัญชีและเอกสารลงบัญชีในแต่ละปีต้อง จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3. ทะเบียนลูกจ้าง ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง 
4. เอกสารส าคัญ เช่น เอกสารการก่อตั้งบริษัท  
5. สัญญากู้ท่ีช าระเสร็จสิ้นแล้ว รวมท้ังหลักฐาน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เก็บไว้ 5 ปี  
6. หลักฐานการจ่ายค่าบริการ ค่าเช่าต่าง ๆ เก็บ ไว้ 2 ปี  
7. เอกสารอื่น ๆ เก็บไว้ 1 ปี 

 
 

 3.4 เทคนิคในการจัดเก็บเอกสาร คือ 
1. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับเอกสาร 
2. มีการให้รหัสเอกสารบนหัวกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันการแยกประเภทเอกสารผิด 

และการน าออกมาใช้ผิด 
3. ดูเนื้อหาของเอกสารอีกคร้ังก่อนจัดเก็บ เพื่อป้องกันการจัดเก็บเอกสารท่ีผิดพลาด 
4. พลิกอ่านฉบับเก่าท่ีล่าสุดทุกคร้ังก่อนน าฉบับปรับปรุงใหม่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อเป็นการ

เตือนความทรงจ า 
5. ถ้าเป็นเอกสารท่ีส าคัญ ควรแยกไว้หน้าสุด เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 
6. มีการบ ารุงรักษาเอกสารท่ีจะเก็บให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 
7. ควรทบทวนระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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3.5 การค้นหา และการให้ยืมเอกสาร 
การค้นหาและการให้ยืมเอกสารท่ีส่งเก็บแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ผูย้ืมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารให้ทราบว่าจะยืมเรื่องอะไร 
เลขที่หนังสือวัน เดือน ปีอะไร และต้องการอะไร เช่น ส าเนา หรือต้นฉบับ  

2. เจ้าหน้าท่ีค้นหาเมื่อทราบเรื่อง เลขที่ วัน เดือน ปี แล้วรีบด าเนินการค้นหาโดยคิดว่า
เรื่องนั้นอยู่ในหมวดหมู่อะไร อยู่ในตู้ ลิ้นชักไหน โดยดูที่ตารางบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร  

3. ในกรณีท่ีเอกสารเรื่องเดียวกันมีจ านวนหลายแฟ้มให้ผู้ค้นหาดูจากบัตรคุม
รายละเอียดเอกสารภายในแฟ้มท่ีจัดท าไว้แล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดเอกสารดูท่ีละแผ่น  

4. เมื่อพบเอกสารท่ีผู้ยืมต้องการแล้วให้ลงบันทึกรายการใน “ทะเบียนยืม” (อยู่ในข้อ 9
หน้า 17) ในกรณีท่ีผู้ยืมขอยืมต้นฉบับไป ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วน าบัตรยืมไป
วางไว้หน้าแฟ้มเอกสารท่ีผู้ยืมขอยืมเอกสารไป เมื่อผู้ยืมน าเอกสารมาส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีรีบน าไป
เก็บไว้ท่ีเดิม แล้วน าบัตรยืมออกมาเก็บ 
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4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร/องค์กร 
1. สะดวกในการค้นหา  
2. ประหยัดเวลา ท าให้การค้นหาและการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ 
3. มีแหล่งเก็บเอกสารท่ีปลอดภัยและถาวร ไม่เกิดการช ารุดเสียหาย  
4. สามารถรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ในแหล่งเดียวกัน  
5. ท าให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร  
6. ท าให้เกิดความเรียบร้อยและสะอาดตา  

  7. ผู้ปฏบิัติงานสามารถเข้าใจและเลือกใช้แฟ้มเอกสารได้อย่างถูกต้อง 
8. ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ ลดความซ้ าซ้อนในการเก็บเอกสาร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แยกๆ  ค้นๆ จัดๆ 

มาช่วยกันนะคะ 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  

1. ใช้ระบบการจัดเก็บท่ีไม่มีมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับงาน  
2. ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ ค้นหา หรือเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้  
3. ไม่มีการน าระบบยืมเอกสารไปใช้และระบบติดตามทวงถามท่ีเหมาะสม  
4. ไม่มีการวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลาย 
5. การมีเอกสาร “ส่วนตัว” เก็บเอาไว้มากเกินความจ าเป็น 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจ าแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอ านวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงานของ                  

หน่วยงานนั้น  
2. ควรก าหนดประเภทเอกสารท่ีจะจัดเก็บในตู้เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

- เก็บเอกสารท่ีใช้เสมอในระดับสายตา  
- เก็บเอกสารท่ีจะใช้อ้างอิงนานๆครั้ง ไว้ในตู้ทึบหรือตู้ไม้ครึ่งกระจก  

3. การจ าแนกแฟ้มเอกสารท่ีเก็บไว้ในลิ้นชักควรใช้ระบบการอ่านหนังสือ คือ  
เรียงจากซ้ายไปขวา  

4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่อง ในแฟ้มเดียวกัน  
5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากเกินไปในหนึ่งแฟ้ม (ไม่ควรเกิน 50-60 แผ่น)  
6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร  
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด  
8. เมื่อค้นเอกสารและน าออกมาใช้เสร็จแล้ว ควรรีบน าไปเก็บท่ีเดิม  
9. เอกสารท่ีใช้แล้ว แต่ต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้ ณ ชั้นล่างสุดของ

ตู้หรือชั้นเก็บเอกสาร  
10. ควรย้าย/แยกเอกสารไปเก็บไว้ทุกปี และอย่าเคลื่อนย้ายเอกสารท่ียังไม่ได้ แยกใส่แฟ้มไปเก็บ 
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6. สันแฟ้ม 
 หลักการและเหตุผล 

1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร รวมท้ังการท าสันแฟ้มเป็นไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 
2. ให้สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร 
3. เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต เมื่อมีเอกสารใดหายไป  

 วิธกีารและขั้นตอนการปฏิบัต ิ 
1. ก าหนดชื่อของเอกสารและก าหนดท่ีอยู่ของเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา 
2. จัดท าสันแฟ้มโดยใช้รูปแบบท่ีก าหนด 
3. การจัดเก็บต้องค านึงถึงหลักดังนี้ 

- การจัดเก็บต้องมีประสิทธิภาพ เก็บและหยิบใช้ได้ทันทีไม่เสียเวลา              
  - ต้องไม่ให้ของท่ีจัดเก็บเสื่อมสภาพ 
  - การจัดเก็บต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

 รูปแบบสันแฟ้ม (ตามตัวอย่าง)  
1. สันแฟ้ม ต้องมีสัญลักษณ์ของหน่วยงาน (โลโก้กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
2. มีชื่อหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าแฟ้มนั้นเป็นของหน่วยงานใด ควรใส่ชื่อ “เรื่อง” เอกสารให้

ชัดเจน เพื่อแยกประเภทเอกสาร ซึ่งเป็นประโยชน์การจัดเก็บเอกสาร 
3. มีหมายเลขประจ าแฟ้ม กรณีมีหลายแฟ้มให้เรียงล าดับตั้งแต่ 1 จนถึงแฟ้มสุดท้าย 
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7. ตัวอย่าง รูปแบบสันแฟ้ม 

 
 

 

    

                   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี 

การสหกรณที์ ่2 

A 

การเงิน งบประมาณ 

A1 
ค าขอตั้งงบประมาณ  

ของบประมาณเพ่ิมเติม 

1 
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8. บัญชีคุมแฟ้มเก็บเอกสาร 
ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๒ 

หมวดเอกสาร 
ชื่อแฟ้มเอกสาร เลขแฟ้ม 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย 

A 
หมวดการเงิน 
งบประมาณ 

A1 ค าขอตั้งงบประมาณ ของบประมาณเพ่ิมเติม  1 
A2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2 
A3 การเงิน งบประมาณทั่วไป 3 
A4 ค่าเช่าบ้าน  4 
A5 สาธารณูปโภค  5 
A6 เงนิช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล 6 
A7 การเงิน ตรวจสอบภายใน 7 

B 
มติ ครม.ระเบียบ 

ประกาศ 

B1 มติ ครม. ระเบียบ ประกาศ แต่งตั้งทั่วไป (ส านักนายกกระทรวง 
กรม กอง ) 

8 

B2 ค าสั่ง (ส านักนายก กระทรวง กรม กอง) 9 

B3 ค าสั่ง (ศูนย์ฯ 2 สทส.) 10 

C การโต้ตอบ 

C1 ตอบขอบคุณการรับบริจาคหนังสือ – วารสาร(กฐิน ผ้าป่า ฯลฯ) 11 
C2 ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใน  12 
C3 ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก  13 
C4 ข่าวสารประชาสัมพันธ์  14 
C5 เวียนภายในเพื่อทราบ  15 

 C6 เวียนภายนอกเพ่ือทราบ (ค าสั่ง มติ ครม. ระเบียบ ประกาศ ของ
หน่วยงานอื่น) 

16 

D 

 
 

บริหารทั่วไป 
 

D1 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 17 
D2 มอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน 18 
D3 การจัดแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 19 

D4.กิจกรรม 5 ส. 20 

D5 ควบคุมภายใน  21 

D6 เวร-ยาม การดูแลสถานที่ราชการ 22 

E บริหารบุคคล 
E1 การสมัคร สอบบรรจุ แข่งขัน คัดเลือก 23 

E2 ก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตรากาลัง 24 
E3 โอน ย้าย ยืมตัว  25 
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บัญชีคุมแฟ้มเก็บเอกสาร 
ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๒ 

 

หมวดเอกสาร 
ชื่อแฟ้มเอกสาร เลขแฟ้ม 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย 

  E4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกียรติคุณ 26 

E บริหารบุคคล 

E5 วินัย สอบสวน 27 

E6 เกษียณ 28 

E7 บ าเหน็จ บ านาญ 29 

E8 ใบลาป่วย 30 

E9 ใบลากิจ  31 

E10 ใบลาผักผ่อน 32 

E11 กสจ. กบข. 33 

E12 ผลงานของบุคคลท าประเมินในระดับ 34 

E13 รายงานงบเวลาท าการประจ าปี 35 
E14 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มติครม. ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัล อนุมัติถือจ่าย  

36 

E15 พนักงานราชการ (สัญญาจ้าง แบบประเมิน การเลื่อนขั้น) 37 

E16 การต่อสัญญาพนักงานราชการ 38 

E17 ค าสั่งเก่ียวกับพนักงานราชการ 39 

E18 ทะเบียนคุมวันลาพักผ่อน 40 

E19 ทะเบียนคุมวันลากิจ – ลาป่วย 41 

E20 ใบเปลี่ยนเวร 42 

E21 รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมิน ค ารับรอง 43 
F เบ็ดเตล็ด F1 กีฬากรมฯ เขต 44 

G ประชุม 
G1 ประชุมกรม สทส. เขต อ่ืนๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 45 
G2 ประชุมศูนย์ 2 46 

 
การพัฒนาบุคลากร 
(ทุนฝึกอบรม ดูงาน 

บรรยาย) 

H1 ทุนฝึกอบรมภายในประเทศ 47 
H H2 ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ  48 

 
H3 ดูงานภายในประเทศ  49 

 
H4 ดูงานต่างประเทศ  50 

 
H5 อบรม บรรยาย วิทยากร 51 
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 บัญชีคุมแฟ้มเก็บเอกสาร 
ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๒ 

หมวดเอกสาร 
ชื่อแฟ้มเอกสาร เลขแฟ้ม หมวดใหญ่ หมวดย่อย 

I 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

I1 ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ทิ้งงาน อ่ืนๆ 

52 

I2 ใบขอใช้รถยนต์ไปราชการ ขอทราบระยะทาง 53 

I3 ครุภัณฑ์  54 

I4 ขออนุญาตซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง แอร์ 55 

I5 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 56 

J 
หน่วยงาน 

(หนังสือเข้า ออก) 

J1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 57 

J1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 58 

J2 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อยุธยา สหกรณ์จังหวัดต่างๆ 59 

J3 ส่วนกลาง (ส านัก กอง) 60 

J4 จังหวัด กรม กระทรวง 61 

K 
ข้อมูล 

โครงการ แผนงาน 

K1 ข้อมูลสหกรณ์ ส านักจัดตั้ง ส านักอ่ืนๆ 62 

K2 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร 63 

K3 โครงการครูต้นแบบสหกรณ์ 64 

K4 โครงการประจ าปี (ในแผน) (งบประมาณ) 65 
K5 โครงการประจ าปี (นอกแผน) (งบประมาณ) 66 

หมายเหตุ  1. บัญชีคุมแฟ้มเก็บเอกสารจะไว้หน้าแฟ้มแรกของตู้เก็บแฟ้มเอกสารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 2. แฟ้ม (A7) การเงิน ตรวจสอบภายใน จัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

2.1 การเงิน ประกอบด้วย แฟ้มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ, Statement, ส่งใช้เงินยืม, 
สัญญาเงินยืม, ข้อมูลส่ง GPP, หนังสือเวียนกองคลัง, ใบน าส่ง Pay in เงินนอกแผนงบประมาณ, 
หนังสือร่างโต้ตอบ, หนังสือเวียน GFMIS, หนังสือเวียนคลังจังหวัด, รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  

2.2 ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย แฟ้มทะเบียนรับเช็ค, ทะเบียนคุมรับและน าส่งเงิน
ทะเบียนคุมงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี, ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(งบด าเนินงาน), ทะเบียนคุมลูกหนี้, ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายกลาง, ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก, 
ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง, ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย  
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9. ทะเบียนยืม 

ชือ่แฟ้ม ผูย้มื ผูรั้บ วันยมื ผูส้ง่คนื วันสง่คนื 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      หมายเหตุ  ทะเบียนยืมให้เก็บไว้ในแฟ้มเก็บเอกสารแต่ละแฟ้ม โดยเก็บไว้ด้านบนสุดของเอกสารทั้งหมด 


