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เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป ระดับปฏิบตัิการ 

นางศรารัตน  เพ่ิมญาติ  



คํานํา 

 

การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสารนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ

ในการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร การดําเนินงานของหนวยงานใหเปนระบบเดียวกันและอางอิงได  

เพ่ือเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทําใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ ผูจัดทํารวบรวมขอมูลการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสารข้ึน เพ่ือใหคูมือเลมนี้มีประโยชน

และบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร เพ่ือเปนแนวปฏิบัติอยางเดียวกันและพรอมรับฟงความคิดเห็นอันจะ

เปนประโยชนตอการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุงคูมือนี้ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 

ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด ในการดําเนิน

ภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

 

ศรารัตน  เพ่ิมญาติ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

  



สารบัญ 

 

หนา 

คํานํา             (๑) 

สารบัญ             (๒) 

บทท่ี ๑ บทนาํ             ๑ 

 ความสําคัญและความจําเปน          ๑ 

 วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน         ๑ 

 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน          ๑ 

 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน          ๒ 

 นิยามศัพทเฉพาะ            ๒ 

บทท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบและโครงสรางการบริหารจัดการ       ๓ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ           ๓ 

 โครงสรางบริหารจัดการ           ๔ 

  โครงสรางองคกร (Organization Chart)         ๔ 

  โครงสรางการบรหิาร (Administration Chart)        ๕ 

  โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart)         ๕ 

บทท่ี ๓ หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน และขอควรระวัง ขอสังเกตในการปฏิบัติงาน     ๖ 

 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน           ๖ 

 วิธีการปฏิบัติงาน            ๙ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)         ๑๕ 

ขอควรระวัง และขอสังเกตในการปฏิบัติงาน       ๑๖ 

บทท่ี ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน          ๑๗ 

 วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน         ๑๗ 

 เทคนิคการทํางานเชิงรุก          ๑๗ 

 เทคนิคแตละข้ันตอนในการทํางาน         ๑๗ 

 เทคนิคใหผูรับบริการชมชอบ         ๑๘ 

 ความยุงยากของงาน          ๑๘ 

 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน       ๑๘ 

บทท่ี ๕ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนา และขอเสนอแนะ      ๑๙ 

 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานหลักเกณฑการปฏิบัติงาน    ๑๙ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานวิธีการปฏิบัติงาน     ๑๙ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน   ๒๐ 



สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

ขอเสนอแนะ           ๒๐ 

บรรณานุกรม 

ประวัติผูเขียน 



บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความจําเปน 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ตองถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกฯ ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน วิธีการในการปฏิบัติไวแลว 

รวมท้ังกําหนดใหตองสงบัญชีรายชื่อเอกสารท่ีประสงคจะทําลายในแตละปใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ

พิจารณากอน ท้ังนี้หอจดหมายเหตุ อาจพิจารณาสงวนเอกสารท่ีมีคุณคาไวได การจัดเก็บเอกสารและการ

ทําลายเอกสาร เปนองคประกอบสําคัญของงานสารบรรณในการบริหารงานเอกสารใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บเอกสารเปนสาระสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของภายในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ เพราะเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดทําข้ึนเปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน

ตลอดเวลา ซ่ึงเอกสารเหลานั้นมีความสําคัญตอการบริหารงาน จึงจําเปนตองมีการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ 

ระเบียบเรียบรอยและสามารถคนหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว ทันความตองการใชงาน 

การทําลายเอกสารท่ีสิ้นกระแสการใชงานแลวนั้น เปนกระบวนการในการบริหารงานเอกสารของสวน

งานข้ันตอนหนึ่ง ซ่ึงเปนผลดีสําหรับสวนงานนั้น ๆ ในการลดจํานวนเอกสารท่ีไมจําเปนลง ทําใหเจาหนาท่ี 

สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกภายใตพ้ืนท่ีและอุปกรณการจัดเก็บท่ีมีอยู และทําใหหนวยงานดูเปนระเบียบข้ึน

และเปนการประหยัดงบประมาณดวย ยิ่งกวานั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖ ใหถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารเปนประจําทุกป 

ผูเขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร

และทําลายเอกสาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเพ่ือนผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได และใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือใหเพ่ือนผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

๓. เพ่ือใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 

๑. ไดคูมือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. ไดคูมือใหเพ่ือนผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

๓. ไดคูมือใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  



๒ 
 

ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน 

 คูมือปฏิบัติงานนี้ จัดทําข้ึนเฉพาะเรื่อง การจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถครอบคลุมข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร และ 

วิธีการในการปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

งานสารบรรณ หมายความวา งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ  

การสง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทําลาย 

เอกสาร หมายความวา ขอความท่ีสามารถนามาอาน แปล ตีความหรือใชเปนสิ่งอางอิง เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสาร

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

การจัดเก็บเอกสาร หมายความวา กระบวนการจัดระบบจําแนกและเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ

สะดวกในการนํามาใชเม่ือตองการ ซ่ึงถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งของการบริหารงานเอกสาร (Records 

management) เทานั้น 

การทําลายเอกสาร หมายความวา กระบวนการท่ีทําใหหมดสิ้นไป หายไป 

 



บทที่ ๒ 

หนาที่ความรับผิดชอบและโครงสรางการบริหารจัดการ 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานธุรการและสารบรรณ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริการงานท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพและ

แจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

(๒) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ 

เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร

สถานท่ี งานสัญญาตาง ๆ เปนตน 

(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ

สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการ

ประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

(๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ืออํานวยความ

สะดวก และเกิดความรวมมือ 

(๕) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



๔ 

 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานท่ัวไป 

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง 

ๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานการบริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู

ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 

โครงสรางบริหารจัดการ 

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

 



๕ 

 

โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) 

 
 

 

โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 

 



บทที่ ๓ 

หลักเกณฑ วิธกีาร ข้ันตอน และขอควรระวัง ขอสังเกตในการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสาร มีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน และขอควรระวัง 

ขอสังเกตในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

ปจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบท่ีเก่ียวของ ๒ ฉบับ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนการ

เพ่ิมเติมคํานิยามเก่ียวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส” 

การจัดเก็บเอกสาร 

การจัดเก็บเอกสารแบงออกเปนการจัดเก็บระหวางปฏิบัติ การจัดเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว และการ

จัดเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

การจัดเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของ

เรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการจัดเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ประการสําคัญจะตองจัดแฟม

สําหรับการจัดเก็บไวใหเพียงพอ อาจมีแฟมดังนี้ 

๑. แฟมกําลังดําเนินการ บรรจุเรื่องท่ีอยูระหวางปฏิบัติ หรือยังจัดทําไมเสร็จตามภาระหนาท่ี (ใชแฟม

เดียวก็พอ) 

๒. แฟมรอตอบ เรื่องในแฟมนี้ระบายมาจากแฟมกําลังจัดทําเปนเรื่องท่ีปฏิบัติเสร็จในภาระหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีข้ันตอนหนึ่งแลว แตเรื่องยังปฏิบัติไมจบตองรอการตอบจากสวนราชการอ่ืนอยู 

๓. แฟมรอเก็บ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องตาง ๆ ท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติจัดทําเสร็จแลวเพ่ือรอสงเก็บตาม

ระเบียบตอไป ควรจัดหาแฟมรอเก็บไวใหมากพอกับจํานวนหนังสือเรื่องตางๆ และจัดทําสารบาญเรื่องไวท่ี

หนาปกหนาดานในดวย 

๔. แฟมระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับระเบียบราชการตาง ๆ หากจัดแบงเปน ๒ 

ประเภท คือ ระเบียบท่ัวไปและระเบียบเก่ียวกับการเงิน โดยแยกแฟมเก็บแลวทําสารบาญเรื่องประจําแฟมไวท่ี

ปกหนาดานในดวย จะสะดวกตอการคนหา 

การจัดเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไรท่ีจะตอง

ปฏิบัติตอไปอีก โดยนําเรื่องจากแฟมรอเก็บในระหวางปฏิบัติไปดําเนินการจัดเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ

ตามระเบียบตอไป ซ่ึงตองจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป 

บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ท่ีขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกํากับดวย 

การจัดเก็บหนังสือเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน

จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ



๗ 

 

โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีข้ึนรับผิดชอบก็ได เม่ือหมดความจําเปนท่ีจะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือ

นั้นไปยังหนวยเก็บของราชการตามระเบียบตอไปนี้ 

การจัดเก็บหนังสือราชการ เจาหนาท่ีตองระมัดระวังหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส 

หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุดเสียหาย

จนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 

ถาหนังสือท่ีสูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญท่ีเปนการแสดงเอกสารสิทธิใหดําเนินการ

แจงความตอพนักงานสอบสวน 

การทําลายเอกสาร 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติใน

การทําลายเอกสารเปนประจําทุกป ในหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืมและทําลายหนังสือ ขอ ๖๖ ถึง ๗๐ ซ่ึง

ระเบียบขางตนไดกําหนดข้ันตอนวิธีการปฏิบัติไว รวมท้ังใหสวนราชการตองสงบัญชีรายชื่อเอกสารท่ีประสงค

จะทําลายในแตละปใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เพ่ือพิจารณาสงวนรักษาเอกสารราชการท่ี

มีคุณคาไวเปนขอมูลในการศึกษา คนควา วิจัยและอางอิงหรือเปนเอกสารประวัติศาสตรกอนท่ีจะทําลายไป 

การทําลายเอกสารท่ีหมดความจําเปนในการใชปฏิบัติงานหรือครบกําหนดอายุการจัดเก็บ เปนการลด

ภาระการจัดเก็บเอกสารท่ีไมจําเปนลง สภาพแวดลอมภายในหนวยงานจะดูเปนระเบียบ รวมท้ังประหยัด

งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดเก็บเอกสาร 

ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือท่ีครบ

อายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ

ทําลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนา

คูฉบับ 

ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวยประธานกรรมการ

และกรรมการอีกอยางนอยสองคนโดยปกติจะแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป มติของ

คณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 

คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๒. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บ

ไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด แลวใหแกไขอายุการเก็บในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดย

ใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

๓. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย (x) ลงในชอง

การพิจารณาของบัญชีขอทําลาย 

๔. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ 



๘ 

 

๕. ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายได โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดท่ีจะไมให

หนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเม่ือทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

ทราบ 

เม่ือหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานแลวใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

๑. ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

๒. ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลายใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  

กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว 

ไมตองสงไปใหพิจารณา 

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในหนังสือขอทําลาย แลวแจงใหสวน

ราชการท่ีสงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 

๑. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวยใหแจงใหสวนราชการนั้น ดําเนินการ

ทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายใน

กําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันท่ีสวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวา

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได 

๒. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไวอยางใด

หรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบและใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการแกไขตามท่ีกอง

จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมาหากหนังสือใด ๆ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นควร

ใหสงไปเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชนในการนี้  

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรจะสงเจาหนาท่ีมารวมตรวจสอบหนังสือของสวนราชการนั้นก็ได 

  



๙ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการจัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
1. เขาระบบอินเตอรเน็ต ไปท่ี 1http://eoffice.ssru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เขาระบบโดยใส (๑) ชื่อผูใช  (๒) รหัสผาน  (๓) เขาสูระบบ โดยสามารถขอรหัสเขาระบบและ

รหัสผานไดท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

http://eoffice.ssru.ac.th/


๑๐ 

 

3. เลือกเอกสารท่ีตองการจัดเก็บจากเมนูเอกสารเขา/เอกสารออก ทางดานซาย 

 
 

 

4. คลิกท่ีรูปตูเอกสารตรงรายการเอกสารท่ีตองการจะจัดเก็บ 

 
  



๑๑ 

 

5. ระบุคําคน 

 
 

6. เลือกประเภทการจัดเก็บเอกสาร และเลือกขอมูลอางอิง 

 
  



๑๒ 

 

7. คลิกนําเขาเอกสาร 

 
 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานในการทําลายเอกสาร 

๑. สํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บ ท้ังท่ีเก็บไวเองและท่ีฝากไวท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ แลว

ลงบัญชีหนังสือขอทําลาย บัญชีหนังสือขอทําลายใหทําตามแบบ (ภาคผนวก) อยางนอยใหมีตนฉบับ 

และสําเนาคูฉบับ โดยใหกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลายใหลงตัวเลขป พ.ศ. ท่ีจัดทําบัญชี 

๑.๒ กระทรวงใหลงศึกษาธิการ กรม ใหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกองใหลงกอง/คณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก 

๑.๓ วันท่ีใหลงวันเดือนปท่ีจัดทําบัญชี 

๑.๔ แผนท่ีใหลงเลขลําดับของแผนบัญชีหนังสือขอทําลาย ตอไปตามลําดับ เชน แผนท่ี ๑ ฯลฯ 

๑.๕ ลําดับท่ีใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ เชน ลําดับท่ี ๑,๒,๓, ตามลําดับ 

๑.๖ รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ ถาไมมีก็ไมตองกรอกใหขีด(-) 

๑.๗ ท่ี ใหลงเลขท่ีหนังสือของแหละฉบับ ถาไมมีก็ไมตองกรอกใหขีด (-) 

๑.๘ ลงวันท่ีใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ ถาไมมีวันท่ีใหลง เดือน ป 

๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉลับ ถาไมมีไมตองกรอกใหขีด(-) 



๑๓ 

 

๑.๑๐ เรื่อง ใหลงเรื่องของหนังสือแตละฉบับ หรือลงชื่อแฟมในกรณีเรื่องเหมือนกันจัดเก็บเปน

แฟม 

๑.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 

๑.๑๒ หมายเหตุใหบันทึกขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) 

๒. จัดทําบันทึกเสนอคณบดี/ผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติทําลาย 

หนังสือพรอมท้ังเสนอรายชื่อคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

๒.๒ จํานวนคณะกรรมการทําลายหนังสืออยางนอยไมต่ํากวา ๓ คน จะตั้ง ๔ หรือ ๕ คนก็ได 

๒.๓ คณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เหตุท่ีใหตั้ง

เลขานุการดวยเพราะผูท่ีทําหนาท่ีเลขานุการจะไดนัดกรรมการประชุม การขอใชหองประชุม และอ่ืน ๆ ตามท่ี

ประธานสั่ง 

๒.๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการทําลายหนังสือ โดยปกติจะเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ 

หรือเทียบเทาข้ึนไป แตถามีไมครบตามจํานวน จะตั้งขาราชการระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ก็ยอมได

แตใหเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับหนวยงานท่ีขอทําลายหนังสือ 

๓. บันทึกเสนอ คณบดี/ผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย

หนังสือ โดยจัดทําเปนหนังสือสั่งการ (คําสั่ง) ใหคณบดี/ผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย เปนผูลง

นามในคําสั่งในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

๔. คณะกรรมการทําลายหนังสือมีหนาท่ีดังนี้ 

๔.๑ พิจารณาหนังสือท่ีขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๔.๒ กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรขยายเวลาเก็บไวให

ลงความเห็นวาจะขายเวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด ในชองการพิจารณา ของบัญชีหนังสือขอทําลายและใหประธาน

ลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

๔.๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการทีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลายใหกรอกเครื่องหมาย

กากบาท (X) ในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๕. คณะกรรมการทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกแยง (ถามี) เสนอตอคณบดี/

ผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา พรอมท้ังยกรางหนังสือภายนอเพ่ือเสนอตอหอ

จดหมายเหตุแหงชาติฯ พิจารณาตอไป 

๖. เม่ือ คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/กอง ไดรับรายงานตามขอ ๕ แลว ใหพิจารณา

สั่งการดังนี้ 

- ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาทําลายงวดตอไป 

- ถาเห็นวาเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา พิจารณา ยกเวนหนังสือท่ีไดขอทําความตกลงกับหอ

จดหมายเหตุแหงชาติไวแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 



๑๔ 

 

๗. เม่ือจัดสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ยะลา พิจารณาแลว หากเลย

กําหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีสงเรื่องใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ก็อยาเพ่ิงทําลายกอนใหประสานไปยัง

หอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือเรงผลการพิจารณา 

๘. เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแลว ใหสวนราชการทําลายหนังสือได 

๙. หากหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ เห็นวาหนังสือเรื่องใดควรขยายเวลาในการเก็บไวอยางใดหรือให

เก็บไวตลอดไป หอจดหมายเหตุฯก็จะแจงใหทราบ และใหทําการแกไขตามท่ีหอจดหมายเหตุแจงมา หาก

หนังสือใดท่ี 

หอจดหมายเหตุฯขอสงวน ก็ใหจัดสงหนังสือท่ีขอสงวนใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 

๑๐. เม่ือจัดสงหนังสือท่ีขอสงวนใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯแลว อยาเพ่ิงทําลายกอน จนกวาจะ

ไดรับหนังสือยืนยันจากหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ จึงจะทําลายได 

๑๑. หนังสือท่ีจัดสงใหหอจดหมายเหตุแหชาติฯ ประกอบดวย 

๑๑.๑ หนังสือนําสง (เรื่อง การทําลายหนังสือราชการ) 

๑๑.๒ บัญชีหนังสือขอทําลาย 

๑๑.๓ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

๑๑.๔ รายงานประจําปของหนวยงาน (เฉพาะในกรณีท่ีหนวยงานนั้นทําลายหนังสือราชการเปน

ครัง้แรก) 

๑๒. เม่ือเลยกําหนด ๖๐ วัน นับตั้งแตสงเรื่องใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ พิจารณา หากยังไมทราบ

ผลการพิจารณาก็อยาเพ่ิงทําลายใหประสานไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติจนกวาจะไดรับผลการพิจารณาเปน

ทางการ จึงทําลายได 

๑๓. เม่ือหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ไดแจงผลการพิจารณาและเห็นชอบใหทําลายหนังสือได ก็ให

ทําลายไดเลย 

๑๔. เม่ือทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณบดี/ผูอํานวยการกอง/ 

สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย ทราบ เม่ือรับทราบแลวก็ใหรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเก็บเขาแฟม

เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลทางสถิติในการทําลายหนังสือราชการ 

กรณีท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติฯขอสงวนหนังสือราชการท่ีขอทําลายใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ใหรวบรวมหนังสือท่ีขอสงวนและจัดทําหนังสือนําสง สงไปใหหอจดหมายเหตุแหงชาติและหนังสือ

ราชการท่ีเหลือก็อยางเพ่ิงทําลายกอน 

๒. เม่ือไดรับหนังสือยืนยันจากหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ วาไดรับหนังสือท่ีขอสงวนไวแลวจึงให

ทําลายหนังสือได 

๓. เม่ือทําลายเสร็จแลว ใหทําบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณบดี/ผูอํานวยการกอง/สถาบัน/

สํานัก/วิทยาลัยทราบและเม่ือรับทราบแลวก็ใหรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเก็บเขาแฟมรวบรวมไวเปน

ขอมูลทางสถิติในการทําลายหนังสือราชการ 



๑๕ 

 

วิธีการปฏิบัติงานในการทําลายหนงัสือท่ีขอทําความตกลงกับหอจดหมายเหตุไวแลว 

ใหดําเนินการเหมือนกับการทําลายเอกสารปกติทุกข้ันตอน แตไมตองสงบัญชีหนังสือท่ีขอทําลายให

หอจดหมายเหตุแหงชาติฯพิจารณา เพียงแตสงสําเนาหนังสือท่ีขอทําลายพรอมบัญชีหนังสือท่ีขอทําลายใหหอ

จดหมายเหตุแหงชาติฯ เทานั้น 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

 การจัดเก็บเอกสาร 

กรณีเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเอกสารภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบความถูกตอง 

เอกสารแนบตางๆ 

รับเอกสารสงเขาหนวยงาน 

สแกนเอกสารเขาระบบอิเล็กทรอนิกส 

สรางเสนทางถึงผูเก่ียวของ 

ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จ

สิน้กระบวนการ 

จัดเก็บเอกสารเขาแฟมแยกประเภท 

สรางตูเอกสาร

 

นําเอกสารเขาตูเก็บ

แยกประเภท 

พิมพเขาแฟม 



๑๖ 

 

 การทําลายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอควรระวัง และขอสังเกตในการปฏิบัติงาน 

 ขอสังเกต ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณฉบับใหม ไดกําหนดเพ่ิมเติมไววาทุกปปฏิทินใหสวน

ราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป นับจากวันท่ีไดจัดทําข้ึนพรอมท้ังสงบัญชีมอบหนังสือครบ ๒๕ ป ให

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

๑. หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ 

๒. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไป กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

๓. หนังสือราชการท่ีมีความจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชีครบ ๒๕ ป ท่ีขอเก็บเอง

สงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๐.๑ กําหนดไววาถาหอ

จดหมายเหตุแหงชาติฯ เห็นชอบดวยใหแจงใหสวนราชการนั้นทําลายหนังสือตอไป หากหอจดหมายเหตุ

แหงชาติฯ ไมแจงใหทราบภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันท่ีสงเรื่องใหหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ใหถือ

วาหอจดหมายเหตุแหงชาติใหความเห็นชอบแลว ใหทําลายหนังสือได 

(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหมยังไมไดกําหนดวิธีการเก็บไวอยางชัดแจง เขาใจวา

จะออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติมอีกในโอกาสตอไป) 

หนวยเก็บสํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย 

หนังสือท่ีไมควรทําลายสงไป

เก็บไวท่ี 

๑. หนวยเก็บ 

๒. ฝากเก็บไวท่ีหอจดหมาย

เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
กองจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณาให

ความเห็นตามรายงานของหัวหนาสวน

ระดบักรม 

- หนังสือท่ีควรทําลาย

ทําลายโดยคณะกรรมการ 

- รายงานผลการทําลายตอ

หัวหนาสวนราชการระดับ

กรม 

หัวหนาสวนราชการระดับกรม

พิจารณาหนังสือตามรายงานของ

คณะกรรมการทําลายหนังสือ 

คณะกรรมการทําลายหนังสือพิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือจากหัวหนาสวนราชการ 



บทที่ ๔ 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บเอกสาร เอกสารถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ระเบียบ สามารถคนหาเอกสารไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว ทันตามความตองการใชงาน 

การทําลายเอกสาร เปนการลดภาระการจัดเก็บเอกสารท่ีไมจําเปนลง สภาพแวดลอมภายใน

หนวยงานเปนระเบียบ ท้ังยังประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดเก็บเอกสาร 

 

เทคนิคการทํางานเชิงรุก 

เนื่องจากในแตละปหนวยงานมีเอกสารท่ีจัดทําข้ึนและรับมาจากภายนอก เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากทุกป

จึงทําใหเอกสารท่ีตองจัดเก็บมีจํานวนมากข้ึนไปดวย และในแตละปจะมีเอกสารท่ีมีอายุการเก็บสามารถทําลาย

ไดก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามลําดับเม่ือถึงเวลาทําลายก็จะตองใชเวลาในการลงบัญชีหนังสือขอทําลาย ทําให

เจาหนาท่ีเบื่อหนาย ไมอยากทําลายตามระเบียบฯ บางหนวยงานมีการนําไปขาย ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งทําให

ขอมูลเกาสูญหายวิธีการท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานไมเบื่อหนาย คือ ใหสํารวจหนังสือท่ีมีอายุการจัดเก็บครบ

สามารถทําลายไดในปถัดไป แลวนํามาลงรายการบัญชีหนังสือขอทําลายวันละ ๕ – ๑๐ เรื่อง ทุกวัน เม่ือครบ 

๑ ปก็จะไดเอกสารท่ีลงบัญชีหนังสือขอทําลาย ประมาณ ๑,๒๐๐ – ๒,๔๐๐ เรื่องถาสามารถฝกการทํางานให

เปนนิจสินเชนนี้เชื่อไดวาจะไมรูสึกเบื่อหนายและจะสนกุกับการทํางานเม่ือผลลัพธเพ่ิมข้ึนทุกวัน 

 

เทคนิคแตละข้ันตอนในการทํางาน 

การจัดเก็บเอกสาร 

๑. สํารวจและคัดแยกเอกสาร 

- เอกสารอยูระหวางปฏิบัติงานหรือตองใชอางอิงเสมอ 

- เอกสารท่ีปฏิบัติงานเสร็จแลวแตยังตองใชอางอิงอยูบางหรือสามารถนําเก็บเขาแฟมไดเลย 

- เอกสารท่ีมีความสําคัญ มีคุณคาหรือเปนเอกสารลับ 

- เอกสารท่ีทําลายได 

๒. ลงทะเบียนรับเขาเอกสาร 

๓. แยกประเภทเอกสารออกเปนหมวดหมู 

๔. จัดเรียงเอกสารใสแฟม 

- เอกสารใหมอยูบนสุด 

- เอกสารท่ีเปนเรื่องเดียวกันใหเรียงตามลําดับเหตุการณ เรื่องท่ีเกิดกอนอยูบน เรื่องท่ีเกิดหลังอยู

ดานลาง โดยดูจากวันท่ี 

- ไมควรเก็บเอกสารมากกวา ๑ เรื่อง ในแฟมเดียวกัน 



๑๘ 
 

- ในแตละแฟมไมควรเก็บเอกสารมากเกินไป 

- ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร 

- เม่ือคนเอกสารและนําออกมาใชเสร็จแลว ควรรีบนําไปเก็บท่ีเดิม 

การทําลายเอกสาร 

การลงรายการบัญชีหนังสือขอทําลายซ่ึงจะตองลงรายการครั้งละ ๑ รายการเรียงตามลําดับซ่ึงจะทํา

ใหเสียเวลาในการปฏิบัติงาน หากจะใหรวดเร็วตอนเก็บเรื่องเขาแฟมไมควรต้ังชื่อแฟมท่ีมีความหมายกวาง

เกินไปควรกําหนดใหเฉพาะเจาะจง ท้ังนี้เม่ือเวลาจะทํารายการหากเปนเรื่องเหมือนกัน หรือลักษณะเดียวกัน

เวลาลงบัญชีหนังสือขอทําลายสามารถลงรายการเปนแฟมได 

 

เทคนิคใหผูรับบริการชมชอบ 

 ๔.๓.๑ ใหบริการดวยความเต็มใจ แสดงพฤติกรรม ทาทาง คําพูด และน้ําเสียงท่ีเหมาะสมในการชี้แจง 

อธิบาย ใหคําปรึกษา และแนะนําในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔.๓.๒ ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี และ

ตองรักษาความลับสวนบุคคล 

๔.๓.๓ มีความรูและความเขาใจในระเบียบ ขอปฏิบัติ เพ่ือจะไดใหคําแนะนําตอบขอซักถามใหแก

บุคลากรในหนวยงาน รวมท้ัง รวมแกไขปญหาและเสนอแนะการปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๔.๓.๔ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 

 

ความยุงยากของงาน 

เนื่องจากปริมาณเอกสารมีจํานวนมาก ไมมีการจัดเก็บท่ีเปนระเบียบและสืบคนหาไดยาก ตองใช

ความรูและประสบการณในการศึกษา วิเคราะห ปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเปนอยูเก่ียวกับการจัดเก็บและ

สืบคนเอกสารอยางรอบครอบ และนํามาปรับปรุงการจําแนกประเภทเอกสารออกเปนหมวดหมูท่ีเหมาะสม 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

๑. มีความโปรงใส 

๒. ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

๓. รับผิดชอบตอหนาท่ี 

๔. เสียสละ 

 



บทที่ ๕ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานหลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

 เจาหนาท่ีจะตองศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานวิธีการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บเอกสาร 

๑. เอกสารในระบบ E-Office เปดดูไดอยากเดียว ไมสามารถทําการแกไขหรือดัดแปลงใด ๆ ไม

สามารถดาวนโหลดเอกสารจากในระบบ E-Office ได ควรจัดทําคูมือการจัดเก็บเอกสาร ในระบบ E-Office 

กรณีมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ หรือมีการเปลี่ยนวิธีการใชงานระบบ E-Office ควรจัดอบรมการใช

งานระบบ E-Office  สําหรับบุคลากร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชงานรวมถึงการปฏิบัติงาน 

๒. มีผูใชงานเอกสารหลายคน ทําใหเอกสารมีการเคลื่อนยายและไมจัดเก็บไวตามเดิม ทําใหเอกสาร

สูญหาย หาไมเจอ หรือตองใชเวลานานในการคนหา 

๓. การสแกนจัดเก็บเอกสารไวในเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาทําให เอกสารสูญ

หาย ไมสามารถเรียกใชได ๒ 

๔. เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารลาออก เจาหนาท่ีใหมท่ีเขามาทดแทนไมสามารถ คนหา

เอกสารไดหรือหาไมเจอ ตองใชเวลานานในการคนหา 

๕. เจาหนาท่ีขาดความรูในการจัดเก็บเอกสารเทาท่ีควรหรือขาดการจัดหมวดหมูเอกสารใหงาย ตอ

การคนหา 

๖. เอกสารไมถูกเก็บไวทันทีเอกสารอยูตามโตะเจาหนาท่ี ตามแฟมนําเสนองาน ทําใหยากใน การ

คนหา ผูอ่ืนไมสามารถคนหาได 

๗. บุคคลอ่ืนมาใชเอกสารโดยไมบอกกลาว ทําใหไมสามารถติดตามเอกสารไดเกิดการสูญหาย 

๘. ไมมีการวางแผน การกําหนดระยะเวลาในการเก็บ และทําลายท่ีแนนอนทําใหเจาหนาท่ีตอง คอย

เก็บเอกสารไวในแตละปคอนขางมาก ทําใหพ้ืนท่ีในการจัดเก็บไมเพียงพอ 

การทําลายเอกสาร 

๑. การสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดอายุการเก็บดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นปปฏิทิน 

เจาหนาท่ีตองสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นปปฏิทินตามระเบียบวาดวยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม 



๒๐ 
 

๒. เจาหนาท่ีไมทําบันทึกขอความขออนุมัติทําลายเอกสาร เจาหนาท่ีตองมีความรอบรูในเรื่องการขอ

อนุมัติทําลายเอกสารใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม 

 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และพัฒนาดานการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

ขอเสนอแนะ 

การจัดเก็บเอกสาร 

๑. กําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานเอกสารจะตองมีความรอบคอบ มีความละเอียดถ่ีถวน มี

ระเบียบแบบแผนในการจัดการเอกสาร สามารถจําแนกลักษณะของเอกสารตามหมวดหมูท่ีกําหนด ตองเขาใจ

และตัดสินใจไดวา จะเก็บเอกสารใดไวบาง เพ่ือจะไดจัดเก็บเอกสารอยางถูกวิธีและเปนระบบ 

๒. องคกรหรือหนวยงานท่ีมีขนาดใหญและมีงบประมาณเพียงพอ ก็อาจจะจัดหาเครื่องมือหรือ

อุปกรณในการจัดเก็บและสืบคนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ(Printer) เครื่องกราด

ภาพ (Scanner) เปนตน ซ่ึงอาจจะตองใชงบประมาณในชวงแรกเริ่ม แตจะสงผลดีในระยะยาวเนื่องจาก

สามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารได 

๓. เนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดเก็บและสืบคนเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดดําเนินการ

มาเปนระยะหนึ่ง ควรมีการทบทวน วิเคราะหผล เพ่ือปรับปรุงแนวทางใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังพัฒนารูปแบบกระบวนการโดยการขยายผลจัดทําเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (คูมือ) ท่ีสมบูรณตอไป 

การทําลายเอกสาร 

ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บ และทําลายท่ีแนนอนองคกรหรือหนวยงานควรจะตอง วางแผนใน

การจัดเก็บและทําลาย ซ่ึงจะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เพ่ือใหทราบวาหนังสือหรือเอกสารฉบับใดจะตองเก็บไวนาน เทาใด และเม่ือไหรจะตองทําลาย ท้ังนี้จะชวยลด

ปริมาณเอกสารท่ีไมจําเปนตองใชลง ซ่ึงจะ ชวยประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารได ดังนั้นทุกหนวยงาน

จะตองใหความสําคัญในการจัดเก็บเอกสารของแตละหนวยงานไมวาจะเปน เอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสก็ตาม เพราะเอกสารเปนสิ่งท่ีจําเปนตอหนวยงานอยาง ยิ่งเพราะเปนหลักฐานในการ

ดําเนินการติดตอสื่อสารตาง ๆ ซ่ึงท่ีสําคัญผูท่ีมีหนาท่ีในการดูแลจัดเก็บเอกสาร ตองตระหนักและหาวิธีการให

เอกสารของหนวยงานไมใหสูญหาย สืบคนไดงาย ประหยัดเวลา จะสงผลใหการ ดําเนินงานภายในองคกร

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากทุกหนวยงานในปจจุบันตองไดรับการ ประเมินการดําเนินงานให

ไดคุณภาพตามท่ีรัฐกําหนด ยิ่งโดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนสถานศึกษาจะตองจัดเก็บ หลักฐานเพ่ือประกอบ

หลักฐานการประเมินการดําเนินงานภายในหนวยงาน ไมวาจะเปน สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร ซ่ึงลวนตองใช

เอกสารในการอางอิงการดําเนินงานท้ังสิ้น 



บรรณานุกรม 

 

ราชกิจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  



ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  นางศรารัตน  เพ่ิมญาติ 

ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


	ปก คำนำ สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม ประวัติ

