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คํานํา 

 ความรูการจัดเก็บเอกสารทีน่ํามาจัดทาํเปนคูมือฉบับนีม้าจากเอกสารประกอบการบรรยายจากการ

ฝกอบรมหัวขอเร่ือง “กลยทุธสูความเปนผูนําดานการจัดระบบเอกสาร” และเอกสารประกอบการบรรยายการ

ฝกอบรมหัวขอเร่ือง “จุดประกาย…ระบบงานธุรการสํานักงานใหกาวไกลทนัคน ทนังาน ทนัเวลา”  จัดโดย 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน วิทยากร คือ คุณประภาภรณ  พนัสพรประสิทธิ์ ผูจัดการสวนบริหาร

ทั่วไป อดีตเลขานุการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรมทาํเคร่ืองแกวไทย จาํกัด (มหาชน)  แลวนํามารวบรวม เรียบ

เรียง และจัดทาํข้ึน 

 ทางแผนกบุคคลจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะสามารถเปนแนวทางในการจัดเก็บเอกสารแกผูที่

ตองทํางานเกีย่วของกับเอกสาร อีกทั้งเอ้ือประโยชนใหทานในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก 

รวดเร็ว และถูกตองยิง่ข้ึน สงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีในการทํางานดวย 
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ทําอยางไรจึงจะจัดเก็บเอกสารไดงาย ??? 

 ผูที่เกีย่วของกบัเอกสารจะตองเขาใจและรูจักลักษณะของเอกสารที่ตนผลิตหรือไดรับเปนอยางดีกอน 

จึงจะสามารถจําแนกเอกสารดังกลาวไดวาเปนเอกสารประเภทใด เปนเอกสารที่ใชแลวหรือไม มกีารทาํงาน

ของเอกสารเสร็จแลวหรือยัง ยังตองการเอกสารใดเพื่อนาํมาอางอิงอีกหรือไม จะตองนาํไปใชในการทํางานอีก

หรือไม หรือเปนเอกสารที่จะทิ้งหรือไม 
 
ปญหาที่เรามักจะพบในการจัดเก็บเอกสาร 

1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  มีรูปแบบในการจัดเก็บเอกสารเปนอยางไร 
2. การจําแนกเอกสาร  รูจักประเภทของเอกสารหรือไม 
3. ระบบขององคกร   กําหนดการจดัเก็บเอกสารไวอยางไร 
4. การวางแผน และบริหารเวลา การวางแผนจดัเก็บเอกสารที่คางคาอยางไร 
5. ระบบการยืม-สงเอกสาร  มีการจัดทาํระบบการยืม-รับ-สงคืนเอกสารระหวางกันอยางไร 
6. สถานที่ใชงานเอกสาร  จะมีการจัดเกบ็ไวที่ใด อยางไร 
7. ระบบการทาํลาย  มีการกาํหนดระยะเวลาการทําลายเอกสารหรือไม อยางไร 
8. คน (จรรยาบรรณในการทาํงาน) มีความรู ความเขาใจและความสําคัญในการจัดเก็บเอกสารมาก 

    นอยเพียงใด  
 
ความสําคัญของการบริหารงานเอกสาร   การบริหารงานเอกสารที่จะใหมีประสิทธภิาพ ตอง

อาศัยข้ันตอน คือ 1. จําแนก 2. จัดเก็บ  3. คนหางาย 4. ใชเวลานอยที่สุด 

 

ระบบการควบคุมเอกสาร เมื่อเปน “ผูผลิตเอกสาร” 

• พิจารณาเหตุ ความจําเปนในการผลิตเอกสาร 

• กําหนด และลงบันทึกเลขรหสัเอกสารในการจัดทําเอกสาร เชน PS530101 แผนก/ป/เดือน/คร้ังที ่เปน

ตน 

• ใสชื่อ “เร่ือง” เอกสารใหชัดเจน  เพื่อแยกประเภทเอกสาร ซึ่งเปนประโยชนการจัดเก็บเอกสาร 
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• การจัดทาํ ตนฉบับ สําเนา 

กรณีจัดทําเฉพาะตนฉบับเอกสาร มีลักษณะคือ เปนเร่ืองที่ตองสงใหผูที่เกีย่วของโดยตรงทราบ, เปน

เร่ืองที่สงถึงผูที่เกีย่วของโดยการเวียนเอกสาร, ลงบันทกึรับทราบ แลวนาํกลับมาจัดเก็บ 

กรณีจัดทําตนฉบับและสําเนา  มีลักษณะคือ เปนเร่ืองที่ตองสงใหผูที่เกีย่วของโดยตรงทราบ และมีผูที่

เกี่ยวของผูอ่ืนรับทราบ 

• การจัดเก็บเอกสาร   

สําหรับตนฉบับเอกสาร จัดเก็บไวยังฝายตนสังกัดผูผลิตเอกสาร  หากตองสงตนฉบับเอกสารใหผูที่

เกี่ยวของโดยตรงโดยไมมีการนํากลับมายังผูผลิตเอกสาร  ทางผูผลิตเอกสารจะตองจัดทาํสําเนา

เอกสารไวเพื่อจัดเก็บไวยงัฝายตนสังกัดของตน  

• มีการวางระบบยืม-รับ-สงคืนเอกสาร  จะตองจัดทําระบบอยางรัดกมุ ชัดเจน  โดยจะตองมีการเซน็

เอกสารการยมื-รับ-สงคืนอยางเปนลายลักษณอักษร 

 

ลักษณะของ “บุคลากร” ที่ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสาร 

 ตองมีความรับผิดชอบสูง  ซึ่งตองมีจรรยาบรรณในการทํางาน 

 ตองมีความเขาใจในการจัดเก็บเอกสาร ใหเปนไปตามระบบการจัดเก็บที่กําหนดไว มคีวามรวดเร็วใน
การจัดเก็บ และคนหา อีกทัง้ตองใหความรวมมือ ติดตอประสานงานผูอ่ืนไดดี 

 ตองมีความเขาใจในลักษณะของเอกสารอยางถองแท  เขาใจการจัดเก็บอยางเปนระบบ   

ซึ่งจะทําใหองคกรประหยัดคาใชจายในการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร และไมเกิดการทํางานซํ้าซอน 

 

ขั้นตอนการบริหารงานเอกสาร มี 2 ข้ันตอน ไดแก 

1. การบริหารเอกสารขณะปฏิบัติงาน  หรือ การจัดการเอกสารบนโตะทาํงาน 

1.1 ตองวางแผนและบริหารเวลา เพื่อลดจํานวนเอกสารบนโตะทํางานใหนอยที่สุดในขณะปฏิบัติงาน 

โดยตองจัดเกบ็เอกสารที่สําคัญที่สุด จําเปนที่สุดกอน 

1.2 ตองปฏิบัติตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารขององคกรอยางเครงครัด 

 ทั้งนี้ หลักในการปฏิบัติสําหรับการวางแผน คือ การทบทวนดูงานที่ไดรับมอบหมาย, การตัดสินใจใน

การปฏิบัติ, กาํหนดงานไวเปนขอ ๆ, การประสานงานรวมกับผูอ่ืน, ทาํประมาณการเก่ียวกบัทรัพยากร หรือ

เคร่ืองมือที่จะตองใชงาน, ตกลงใจทีจ่ะวางตัวบุคคลในการทาํงาน และเขียนบันทกึสรุป 
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 สําหรับแนวคิดในการวางแผน คือ 5W1H  คือ  

  WHAT   = เอกสารอะไร 

  WHO   = ใครบางที่เกี่ยวของกับเอกสาร 

  WHEN   = วันที่รับเอกสาร ระยะเวลาการใชเอกสาร 

  WHERE  = เนื้อทีท่ี่จะจัดเก็บอยางเหมาะสม 

  WHY   = จะตองจัดเก็บหรือไม เพราะอะไร 

  HOW   = จะจัดเก็บตองทําอยาง 

 เทคนิคที่ใชในการจัดเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติงาน  คือจัดทําแฟมงาน โดยแยกประเภทแฟม

ออกเปนดังนี ้

o แฟม Action  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่ตองปฏิบัติเรงดวน 

o แฟม Bring Up  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่ตองนาํมาใชปฏิบัติในระยะเวลาอันใกล 

o แฟม Pending  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่ยงัไมมีกําหนดเวลาแนนอน เปนงานคางที่

   สามารถนํามาปฏิบัติตอในภายหลังได 

o แฟม Follow Up  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่ตองติดตามผล และคอยรายงานความ

   คืบหนาตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ ๆ 

o แฟม Remind  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่รอนํามาปฏิบัติตอ หลังจากแฟม Action 

   เสร็จ 

o แฟม Filing  ใชเก็บเอกสารที่เปนงานที่เสร็จแลว แตยังไมมีเวลาเก็บเขาทีท่ี่

   เหมาะสม  

หลักการบริหารเวลา  คือ หยบิไดถูกตองในเวลาตองการใช และหยิบไดเร็วที่สุด 

การจําแนกงานเพ่ือบริหารเวลา  

 งานประจํา คือ งานตามหนาที่ งานที่ตองปฏิบัติทุกวนั 

 งานปกติ คือ งานที่ไมจาํเปนตองทําทุกวนั เปนงานที่เคยไดรับมอบหมายหรือ 

    ส่ังใหทํามากอน 

 งานพิเศษ คือ งานเรงดวน 

 งานริเร่ิม คือ  งานทีท่ํา เมื่อไมมีงานประจํา งานปกติ หรืองานพิเศษ 
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การใชเวลาใหถูกตองตามหลักของการบริหารเวลา มีส่ิงที่ตองพจิารณา คือ  

- งานใดบางที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืนทําแทนได 

- งานใดบางทีท่าํซํ้าโดยไมจําเปน 

- งานใดบางที่จะสามารถทาํวธิีอ่ืนแลวไดผลดีกวา 

- ทํางานที่สมควรทําในเวลาที่ถูกตองหรือไม 

- มีการปองกันการขัดจังหวะในการทําหรือไม 

- มีการประชุมโดยไมจําเปนหรือไม 

- มีการติดตอส่ือสารกบัผูอ่ืนไดดีเพียงใด 

การจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนของเอกสารที่จะนํามาปฏิบัติ 

เอกสารที่สําคัญมาก และเรงดวนมาก  ใหปฏิบัติทันท ี

เอกสารที่สําคัญมาก และเรงดวนนอย  เปนเอกสารทีต่องปฏิบัติ 

เอกสารที่สําคัญนอย และเรงดวนมาก  ตองปฏิบัติโดยเร็ว 

เอกสารที่สําคัญนอย และเรงดวนนอย  เปนเอกสารทีป่ฏิบัติภายหลังได 

ประเภทของแฟมเอกสาร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 แฟมหลัก (HARD FILE) และแฟมปฏิบัติการ (SOFT FILE)  ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะดังนี ้

HARD FILE SOFT FILE 

1. ลับเฉพาะ 1. เปนเอกสารระหวางป 

2. เก่ียวของโดยตรงกับผูปฏิบัติ 2. ใชงานบอย ๆ   

3. มีความสําคัญระยะยาว 3. ใชงานและมีความสําคัญระยะส้ัน 

4. ใชงานไมบอย 4. ใชในการทบทวน 

5. หามทําลายเอกสาร 5. ทําลายทุกป 

6. ตองเก็บอยางมิดชิด 6. มีจํานวนมาก 

7. มีจํานวนนอย  
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ระบบที่ตองบริหารสําหรับวงจรเอกสาร 

 

 

 

 

 

- ระบบการยืม - รับ - สง เอกสาร 

- ระบบสงเวยีนเอกสาร 

- ระบบปฏิบัติขณะเวียนเอกสาร 

- ระบบการผลิตเอกสาร 

- ระบบการจัดเก็บเอกสาร 

- ระบบการทาํลายเอกสาร 

ระบบการควบคุมเอกสาร เมื่อไดรับเอกสารเขา 

• ทําการลงทะเบียน “รับ” เอกสาร หรือจัดทําประวัติเอกสารเขา 

• กําหนดผูรับผิดชอบเอกสาร ผูปฏิบัติ ผูมีอํานาจอนมุัติและส่ังการ 

• แจกจายเอกสาร ใหผูที่เกีย่วของทราบ 

• ผูรับผิดชอบเอกสารเปนผูพิจารณาการจัดเก็บ หรือ ทาํลาย 

• หากมีการยืมเอกสาร ตองปฏิบัติตามระบบการยืมเอกสารอยางถูกตอง 

 

2. บริหารการจัดเกบ็เอกสาร  
เปาหมายในการจัดเก็บเอกสาร 

- จัดเก็บเอกสารไดอยางครบถวน ไมสูญหาย และเปนระเบียบ 

- คนหาไดเร็ว ประหยัดแรงงาน 

- รักษาสภาพของเอกสาร และความลับของหนวยงาน/องคกร 

- ใหมีระบบการจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกนั และประหยัดคาใชจาย 

- รวบรวมเอกสารที่มีความสัมพันธไวในแหลงเดียวกัน จดัเก็บในสถานที่เดียวกัน 

- ตองมีแหลงจดัเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร 

การทําลายเอกสาร 

การผลิตเอกสาร 

การจัดเก็บเอกสาร วงจรเอกสาร 
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องคประกอบในการจัดเก็บเอกสาร ม ี4 ประการ คือ 

1. บุคลากร  ตองมีความรูความชํานาญ 

2. ระบบการจัดเก็บ ตองสอดคลองกับลักษณะงานและปริมาณของเอกสาร 

3. คูมือ  ตองใชเปนหลักในการจัดเกบ็เอกสาร 

4. วัสดุอุปกรณและพื้นที่ในการจัดเก็บ ตองมีความประหยัด และมมีาตรฐาน 

หลักที่ตองคํานึงถึงในการจัดเก็บเอกสาร 

1. การสรางระบบ โดยมีหลักในการสรางระบบ ดังนี ้

1.1 ต้ังแนวทางในการจัดทาํระบบข้ึน โดยใหผูบังคับบัญชารับรูและเห็นสมควรดวย 

1.2 จัดทําแฟมหลักฐานการยืม-รับ-สงคืน เอกสาร เพื่อควบคุม 

1.3 จัดทําแฟมเอกสารประเภท Routine  เพื่อใชเก็บเอกสารที่สามารถนํามาอางอิงชัว่คราว และ

ทําลายทิ้งเมื่อจบการใชงาน 

1.4 จัดทําแฟมเอกสารประเภท Confidential และ Policy  แยกเก็บไวตางหาก 

1.5 จัดทําแฟมเอกสารเพื่อใชจดบันทึกอางอิงเอกสาร เมื่อมีเอกสารที่จําเปนตองเก็บไวหลายแหง 
2. ใชเทคนิคในการจัดเก็บเอกสาร คือ 

2.1 ไมควรเก็บหนงัสือปนกับเอกสาร 
2.2 มีการใหรหัสเอกสารบนหัวกระดาษเสมอ เพื่อปองกนัการแยกประเภทเอกสารผิด และการนาํ

ออกมาใชผิด 

2.3 ดูเนื้อหาของเอกสารอีกคร้ังกอนจัดเก็บ เพื่อปองกนัการจัดเก็บเอกสารที่ผิดพลาด 

2.4 พลิกอานฉบับเกาที่ลาสุดทุกคร้ังกอนนําฉบับปรับปรุงใหมจัดเก็บลงแฟม เพื่อเปนการเตือน

ความทรงจํา 

2.5 ถาเปนเอกสารที่สําคัญ ควรแยกไวหนาสุด เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการคนหา 

2.6 มีการบํารุงรักษาเอกสารที่จะเก็บใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ 

2.7 ควรทบทวนระบบการจัดเก็บเอกสารอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 



ADISA 
หลักพื้นฐานในการจัดเก็บ  คือ 5ส ไดแก 

1. สะอาด  แยกของจําเปน และไมจาํเปนออกจากกนั 

2. สะสาง  จัดเอกสารที่คางคามานานใหเปนระเบียบ 

3. สะดวก  จัดวางเอกสารที่ทําใหคนหาไดงาย 

4. สุขลักษณะ จัดวางอยางมคีวามปลอดภัย   

5. สรางนิสัย ปฏิบัติจนเปนนิสัย เปนกิจวตัร 

ระบบการจัดเก็บเอกสาร  มหีลายวิธีดังตอไป 

o ตามตัวอักษร ใชตัวอักษรเปนตัวกาํหนดลักษณะ/ประเภทของเอกสาร  ขอเสียคือตัวอักษร

มีมากเกินไป ทําใหคนหายาก 

o ตามตัวเลข  ใชตัวเลขเปนตัวกําหนดลักษณะ/ประเภทของเอกสาร  

o ตามภูมิภาคหรือสถานที่จัดเก็บ ใชชื่อสถานที่จดัเก็บเปนตัวกาํหนดลักษณะ/ประเภทของ

เอกสาร 

o ตามหวัขอเร่ือง ใชหัวขอเร่ืองเปนตัวกาํหนดลักษณะ/ประเภทของเอกสาร ขอดี คือ สามารถ

จัดเก็บเอกสารไดดี ผูจัดระบบจะไดใชความรู ความชาํนาญในการจดัเก็บเอกสารอยางถองแท 

ขอเสีย คือ ในดําเนนิการยากที่สุด 

หลักในการเลือกใชระบบการจัดเก็บเอกสาร 

 ความรูความชาํนาญของผูจดัเก็บ 

 การเรียกใชงาน 

 ลักษณะของเอกสาร 
 จํานวนของเอกสาร 
 การขยายตัวของเอกสารในอนาคต 

 ความประหยดั 

 เอกสารแตละฉบับ แตละแผนมีขนาดเทาใด 

 ใครบาง จาํนวนคนเทาใด ทีม่ี “สําเนา” เอกสารชิ้นเดียวกัน 

 

…The End…  


