ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดเก็บและทําลายเอกสารราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

การจัดเก็บเอกสารราชการ
องค์ประกอบสําคัญของงานเก็บเอกสารมี 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ระเบียบ
ส่วนที่ 2 ระบบ
ส่วนที่ 3 วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร
ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ส่วนที่ 5 ข้อควรปฏิบัตสิ ําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร

ส่วนที่ 1 ระเบียบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อ 52 กําหนดวิธีการจัดเก็บไว้ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 เก็บระหว่างปฏิบัติ (เจ้าของเรือ่ ง)
แบบที่ 2 เก็บเมือ่ ปฏิบตั ิเสร็จแล้ว (หน่วยเก็บส่วนกลาง)
แบบที่ 3 เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (เจ้าของเรือ่ งหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เก็บเป็น
เอกเทศ)

ส่วนที่ 2 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บเอกสารทีไ่ ด้รับความนิยมใช้จัดเก็บเอกสารในปัจจุบัน มี 4 ระบบ
1. ระบบจัดเก็บเอกสารตามหัวข้อเรือ่ ง
2. ระบบจัดเก็บเอกสารตามหน่วยงานหรือชื่อบุคคล
3. ระบบจัดเก็บเอกสารตามชื่อสถานทีต่ ั้งของหน่วยงาน
4. ระบบจัดเก็บเอกสารโดยใช้เลขรหัสแทนเรื่อง ๆ หนึ่ง
ระบบการเก็บเอกสารตามหัวข้อเรื่อง
หมวด 1
การเงินงบประมาณ
หมวด 2
คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
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หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9
หมวด 10
หมวด 11
หมวด 12
หมวด 13
หมวด 14

โต้ตอบทั่วไป ขอความร่วมมือ
บริหารทั่วไป
บริหารบุคคล
เบ็ดเตล็ด
ประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม บรรยาย ทุน ดูงานต่างประเทศ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
รายงาน และสถิติ
โครงการ
นักศึกษา
พิธีต่าง ๆ
แพทย์ฝกึ หัด แพทย์ประจําบ้าน

ส่วนที่ 3 วิธกี ารหรือแนวทางการปฏิบตั ิงานเก็บเอกสาร
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามระเบียบฯ ข้อ 54) ควรคัดแยก
เอกสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
- คําสั่ง (เก็บเรียงลําดับตามเลขที่คําสั่งปีตอ่ ปี เก็บต่อเนือ่ ง)
- ประกาศ (เก็บเรียงลําดับไว้เป็นปีต่อปี เก็บต่อเนือ่ ง)
- ระเบียบ (เก็บเรียงลําดับไว้เป็นปีต่อปี เก็บต่อเนือ่ ง)
- ข้อบังคับ (เก็บเรียงลําดับไว้เป็นปีต่อปี เก็บต่อเนือ่ ง)
- รายงานการประชุม ถ้าเป็นการประชุมของฝ่ายบริหาร ให้เก็บเรียงลําดับไว้เป็นปี ๆ (เก็บ
เป็นหลักฐาน) ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการ คณะทํางาน ก็ให้รวมเรื่องไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง
ไม่ปะปนกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร การประชุม
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หรือการประชุมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- หนังสือเวียนให้ทราบเรื่องสําคัญ ให้แยกเก็บตามหัวข้อเรือ่ ง หรือเก็บตามชื่อหน่วยงาน
หรือชือบุคคล โดยจัดเก็บจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเก็บจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือครบอายุ
ทําลาย)
- หนังสือเวียนให้ทราบเรื่องทั่วไป (ให้เก็บไว้รอทําลายเมือ่ ครบอายุเก็บรักษาแล้ว)
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ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับจัดเก็บเอกสาร
ประกอบด้วย
1. แฟ้มเก็บเอกสารชนิดต่าง ๆ
2. ตู้และชั้นเก็บเอกสารชนิดต่าง ๆ
3. อุปกรณ์การช่วยเก็บเอกสารอื่น ๆ

ส่วนที่ 5 การจัดทําและการจัดวางแฟ้มเก็บเอกสาร
สีที่กําหนดให้เป็นสัญญลักษณ์ประจําหมวดเก็บเอกสาร
สีเหลือง
เป็นสีประจําหมวดที่ 1
สีเขียวตองอ่อน
เป็นสีประจําหมวดที่ 2
สีเขียวก้านมะลิ
เป็นสีประจําหมวดที่ 3
สีเขียวสะท้อนแสง เป็นสีประจําหมวดที่ 4
สีม่วงเม็ดมะปราง เป็นสีประจําหมวดที่ 5
สีแดง
เป็นสีประจําหมวดที่ 6
สีม่วงครามแก่
เป็นสีประจําหมวดที่ 7
สีขาว
เป็นสีประจําหมวดที่ 8
สีส้มอ่อน
เป็นสีประจําหมวดที่ 9
สีส้มแก่
เป็นสีประจําหมวดที่ 10
สีส้มสะท้อนแสง
เป็นสีประจําหมวดที่ 11
สีแดงส้มสะท้อนแสง เป็นสีประจําหมวดที่ 12
สีฟ้าคราม
เป็นสีประจําหมวดที่ 13
สีเทา
เป็นสีประจําหมวดที่ 14
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การทําลายเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบตั ิมีลําดับดังนี้
- สํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บ ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน
- จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
- แต่งตั้งคณะกรรมการทําลาย
- เสนอผลการพิจารณากรรมการ
- เสนอผู้มอี ํานาจ
- แจ้งหอจดหมายเหตุ
- ดําเนินการทําลาย
การช่วยเหลือ
ปัญหาการใช้งานการจัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ
งานธุรการและงานการบริหารยานพาหนะ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร.056-990354
ปัญหาการใช้งานด้านเทคนิค, แนะนํา ติชม เพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ
sathit@inbox.com
%%%%%%%%%%%%%%
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