
แนวปฏิบตัิท่ีดี(Good Practices) 
หน่วยงาน  งานบริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผน 

เรื่อง   การจัดเก็บเอกสาร 
สรุปความรู้ (โดยสังเขป) 

การจัดเก็บเอกสารเป็นส่วนสําคัญอย่างหน่ึงที่จะสนับสนุนการดําเนินงานภายในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดทําขึ้นเป็นจํานวนมากและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งเอกสารเหล่าน้ันมีความสําคัญต่อการบริหารงาน จึงจําเป็นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ 
สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการใช้งาน 

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่   

ในทุกส่วนในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน         

ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน มีความสนใจในการจัดทําองค์ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณว่าด้วย

การจัดเก็บเอกสาร  เน่ืองจากบุคลากรในสังกัดบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บเอกสาร  

ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  ดังน้ัน การจัดทําองค์ความรู้ในเร่ืองน้ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ     

มีการปรับปรุงระบบการทํางานในหน่วยงาน  ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.ความหมายที่เก่ียวข้อง 

 “เอกสาร” (Document) หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน,  กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งได้ทําให้ปรากฏ

ความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็น

หลักฐานแห่งความหมายน้ัน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

 “การจัดเก็บเอกสาร” (Filling)  หมายถึง กระบวนการจัดระบบจําแนกและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 

วัตถุประสงค์ที่สําคัญในการเก็บเอกสารเพ่ือให้สามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ รวมทั้งเพ่ือความเป็น

ระเบียบและลดพ้ืนที่การใช้เก็บรักษาเอกสาร 

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 

1.สํารวจและคัดแยกเอกสาร  เอกสารประเภทต่างๆ โดยทั่วไปจําแนกได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี  

1.1 เอกสารที่ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติ หมายถึง เอกสารโต้ตอบที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จรวมทั้งเอกสารท่ี

โต้ตอบเสร็จแล้ว แต่ยังมีความจําเป็นต้องใช้ในการอ้างอิงอยู่บ่อยคร้ัง  

1.2 เอกสารทีมี่การโต้ตอบเสร็จแล้ว แต่ยังมีความจําเป็นต้องใช้ในการอ้างอิงหรือใช้โต้ตอบอยู่บ้างเป็นบางคร้ัง  

1.3 เอกสารทีมี่ความสาํคัญ หมายถึง เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางกฎหมาย วรรณคดีหรือ

เป็นหลักฐานทางการเงิน  

1.4 เอกสารซึง่สมควรทําลาย หมายถึง เอกสารซึ่งไม่มีค่าในการใช้อ้างอิงอีกต่อไปหรือเอกสารที่เก็บไว้

จนครบกําหนดระยะเวลาการเก็บแล้ว 

(เอกสารหมายเลข 1) 
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2. แยกประเภทเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ 

2.1 ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร  การจัดเก็บเอกสารน้ันเราอาจจะเก็บได้โดยใช้ระบบการ

จําแนกเอกสารได้ 4 ระบบ ดังน้ี  

- ระบบการจําแนกตามหัวข้อเรื่อง คือ การจําแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบของหน่วยงานน้ันๆ หรือจําแนกตามการบริการซึ่งจะทําให้ผู้อ่ืน  

- ระบบการจําแนกตามรายชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น การเก็บเอกสารตามรายช่ือ
ของหน่วยงาน กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน เป็นต้น หรือถ้าจัดเก็บตามฝ่าย
ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเร่ืองน้ัน ๆ เช่น ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล หรือเป็นแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคลก็จะใช้ช่ือของบุคคลนั้นมาต้ังเป็นช่ือแฟ้ม เช่น นางสาวศิรินุต 
นางสาวนารี เป็นต้น  

- ระบบการจําแนกตามสถานท่ีต้ังของหน่วยงาน เช่น แยกเป็นเขต เป็นภาคและในแต่ละเขตหรอืภาค
ก็อาจจะแยกหน่วยย่อยในการดําเนินงานให้เล็กลงไปอีก เช่น แยกออกเป็นจังหวัด อําเภอ หรือตําบล  
  - ระบบจําแนกโดยใช้เลขรหัสแทนเร่ืองหนึ่งๆ ซึ่งจําเป็นต้องให้หมายเลขแก่เอกสารประเภทต่างๆ และ
จัดทําคู่มือประกอบเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร เช่น  

แฟ้มประเภทท่ี 01 เป็นเรื่องเก่ียวกับการบริหารบุคคล  
แฟ้มประเภทท่ี 02 เป็นเรื่องเก่ียวกับงานสารบรรณ  
แฟ้มประเภทท่ี 03 เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด  
การจะใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ระบบหน่ึงหรือจะใช้หลายระบบผสมผสานกันก็ได้ขึ้นอยู่กับ

ความสะดวก ปริมาณ ประเภทของเอกสาร ลักษณะงาน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานน้ันๆ ด้วย แต่ภายใน
หน่วยงานเดียวกันควรจะใช้ระบบการจําแนกเอกสารซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยพยายามใช้ระบบที่
เอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว และผู้ที่จัดเก็บหรือค้นหาเอกสารจะต้องเข้าใจ
ในระบบได้ดีที่สุดด้วย 

การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มน้ันเราสามารถจัดเก็บได้โดยใช้ระบบใดระบบหน่ึงก็ได้ สําหรับงานจัดเก็บ
และรักษาเอกสารของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบจําแนกตามหัวข้อเรื่อง คือการที่จําแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ันๆ โดยทั่วไปตามหลักสากลมีการจําแนกหัวข้อเรื่องใหญ่ๆ ไว้ 10 หมวดด้วยกัน 
ดังน้ี  

หมวด 1 เรื่อง การเงิน งบประมาณ  
หมวด 2 เรื่อง คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  
หมวด 3 เรื่อง โต้ตอบทั่วไป ขอความร่วมมือ  
หมวด 4 เรื่อง บริหารทั่วไป  
หมวด 5 เรื่อง บริหารบุคคล  
หมวด 6 เรื่อง ประชุม อบรม สัมมนา 
หมวด 7 เรื่อง ฝึกอบรม บรรยาย ทุน ดูงานต่างประเทศ 
หมวด 8 เรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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หมวด 9 เรื่อง รายงานสถิติและแบบสอบถาม 
หมวด 10 เรื่อง เบ็ดเตล็ด 

วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี  

1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะทีจ่ะอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
2. กําหนดประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่างๆ โดย  

2.1 เก็บเอกสารที่ใช้อยู่เสมอหรือใช้ประจําในตู้หรือลิ้นชักระดับสายตา  
2.2 เก็บเอกสารที่ใช้อ้างอิงนานๆ ครั้งไว้ในตู้ทึบหรือห้องเก็บเอกสาร  

3. จําแนกแฟ้มเอกสารที่เก็บในลิ้นชักควรจะใช้ระบบการอ่านหนังสือ คือ เรียงจากซ้ายไปขวา  
4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่อง ในแฟ้มเดียวกัน  
5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากเกินไปในแฟ้มหน่ึง (ประมาณ 200 แผ่น แฟ้มกระดาษปกอ่อน)  
6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร  
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด  
8. เมื่อค้นเอกสารและนําออกไปใช้เสร็จแลว้ ควรรีบนํามาเก็บที่เดิม  
9. ถ้ายืมเอกสารหรือแฟ้มเอกสารไปใช้งานจะต้องใส่ “บัตรยืม” หรือ “แฟ้มยืม” ไว้แทนที่จนกว่าจะนําเอกสาร
หรือแฟ้มเอกสารที่ยืมไปมาคนื  
10. การยืมเอกสารถ้ามีการยืมเอกสารที่เป็นต้นฉบับให้ผูยื้มเซ็นช่ือยืมเป็นลายลักษณอั์กษร  
11. เอกสารที่ใช้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องเก็บอีกระยะหน่ึงและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยนักให้เก็บไว้ช้ันล่างของตู้หรือช้ันเก็บเอกสาร  
 
การนําไปประยุกต์ใช ้

การดําเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆน้ันมีหลายด้านด้วยกัน และหน่ึงในด้านที่สําคัญมากอย่าง

หน่ึงก็คือ “งานสารบรรณ”  ซึ่งในปัจจุบันน้ี ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในองค์กรใดๆก็ตาม ทั้งเอกชนและหน่วยงาน

ของรัฐ ล้วนแล้วแต่มีความเก่ียวข้องกับข้อมูล และเอกสารต่างๆจํานวนมาก ซึ่งเมื่อมีเอกสารในปริมาณมาก      

ก็ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความยุ่งยากในการค้นหาเอกสาร รวมถึงทําให้สิ้นเปลือง

พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย  และหากหน่วยงานใดไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดี  จะให้การดําเนินงาน

ล่าช้า  สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มาขอรับบริการ  หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการ

ดําเนินงาน   

ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการ

จัดเก็บเอกสาร จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้สามารถสืบค้น

เอกสารได้ง่าย  และสะดวกรวดเร็วเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้งาน ประหยัดเวลา ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยอันดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1. ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการสืบค้นเอกสาร 

 2. ประหยัดเวลาทําให้การค้นหาและการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถใช้เอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้ 

4. มีแหล่งเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร ไม่เกิดการชํารุดเสียหาย 
5. สามารถรวบรวมเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกันและอยู่ในแหล่งเดียวกัน 
6. ทําให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร 
7. ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตา 
8. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและเลือกใช้แฟ้มเอกสารได้อย่างถูกต้อง 
9. ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้าํซ้อนในการเก็บเอกสาร 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ไม่มีระบบการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับงาน 
2. ยังไม่มีการนําระบบยืมเอกสารและระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม 
3. ไม่มีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการเก็บและทําลาย 
4. การมีเอกสาร “ส่วนตัว” เก็บเอาไว้มากเกินความจําเป็น 

 

ความท้าทายต่อไป 

กระบวนการทํางานในปัจจุบันหลายคร้ังต้องวนเวียนอยู่กับการจัดการวงจรของเอกสาร หากจะให้
กระบวนการน้ีมีประโยชน์ เราต้องควบคุมผู้ใช้ในการเข้าถึงเอกสาร ต้องทราบว่าใครกําลังใช้งานและใครเคยใช้
งานเอกสารหนึ่งๆ เอกสารนั้นผ่านขั้นตอนและการปรับแก้มาแล้วเท่าใด ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และเอกสารต้อง
ปลอดภัย น่ีคือส่วนที่ซอฟต์แวร์การจัดเก็บสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาท 

ซอฟต์แวร์ การจัดการเอกสารและการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทํางานและ 
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน แต่ยังเน้นยํ้าการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และแนวทาง
ในการควบคุมคุณภาพอีกด้วย ย่ิงไปกว่าน้ันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และ
พ้ืนที่จัดเก็บไฟล์ดิจิทัล  อีกทั้งในหลายกรณียังช่วยกําหนดกรอบเวลาการสํารองข้อมูลของคุณให้อยู่ในระดับที่
จัดการดูแลได้อีกด้วย ระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีผ่านการไตร่ตรองและมีประสิทธิภาพน้ันจะทําที่มีหน้าที่
รับผิดชอบได้กลับมามีอํานาจควบคุมข้อมูลได้เป็นอย่างดี 


