ภารกิจสนับสนุน
หมวด 1 กง – การเงินและงบประมาณ
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ เช่น กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง ข้อบังคับทางการเงิน งบประมาณ เอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี หลักประกันสัญญา และรายงาน
ทางการเงิน เป็นต้น
หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ
กง 1
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับทางการเงิน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
หนังสือเวียนทางการเงินที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น
และที่สานักงาน กสม. จัดทาขึ้นเอง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
- กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หนังสือเวียน
ทางการเงินที่ได้รับจากส่วนราชการภายนอก
อาทิ กระทรวงการคลัง
- ระเบียบ คาสั่งทางการเงินของสานักงาน
กสม. (ต้นเรื่อง)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

ทุกหน่วยงาน
ทาลาย หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

- การหารือด้านกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติทางการเงินกับหน่วยงาน เก็บ 10 ปี ทาลาย
ภายนอก
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ทางการเงินของสานักงาน กสม. ต่อหน่วยงาน
ภายนอก
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอหารือ
หนังสือตอบข้อหารือ และเอกสารประกอบการหารือ
เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ
กง 2
งบประมาณ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดทาและพิจารณา
งบประมาณประจาปี การโอนเปลี่ยนแปลง
สมุดคุมงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การคืนงบประมาณ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- การจัดทางบประมาณประจาปีของสานักงาน
กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอต่อสานักงบประมาณ คาชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการฯ หนังสือตอบจากสานัก
งบประมาณ ร่างคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) เป็นต้น
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
- การโอนเปลี่ยนแปลง
- การขยายจัดเก็บ
- ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การคืนงบประมาณ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(คาขอตั้งงบประมาณ)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ฉบับสมบูรณ์
ที่สานักงาน กสม. ได้รับ)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แบบรายงานผล
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ….
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน
หรือรายไตรมาส เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ
กง 3
เอกสารหลักฐาน
ทางการเงินและบัญชี

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
ประกอบด้วย หลักฐานการรับเงิน หลักฐาน
การจ่ายเงิน หลักฐานการบันทึกบัญชีทั่วไป
สมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และทะเบียนประเภทต่าง ๆ

กง 3.1
หลักฐานการรับเงิน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการรับเงิน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทการรับเงิน
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านรับ ใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อความนาส่งเงินคืน
(ถ้ามี) เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

กง 3.2
หลักฐานการจ่ายเงิน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่ารับรอง กสม.
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์
เงินรายจ่ายอื่น ๆ งบกลาง และค่าใช้จ่าย
โครงการต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามหมวดค่าใช้จ่าย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นทั่วไป (ถ้ามี)
หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่าย (ถ้ามี) หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

ทั้งนี้ สานัก/กลุ่มงาน/หน่วย สามารถแยก
ชื่อแฟ้มย่อยตามหมวดค่าใช้จ่ายได้เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บเอกสาร ตัวอย่างเช่น
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ

กง 3.2
หลักฐานการจ่ายเงิน
(ต่อ)

กง 3.3
หลักฐานการบันทึก
บัญชีทั่วไป

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการทางานล่วงเวลา (OT)
- การเบิกจ่ายสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
(ผู้บริหารระดับสูง)
- ค่าใช้จ่ายการประชุม กสม. ด้านบริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
สัมมนา โครงการฝึกอบรม เป็นต้น
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการบันทึกบัญชี
ทั่วไป
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทบัญชีทั่วไป
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านทั่วไป (ถ้ามี) หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่าย
(ถ้ามี) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

กง 3.4
สมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับสมุดบัญชีประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชี
ทุกประเภท หลักฐานการนาส่งเงิน สมุดวางฎีกาและ
หลักฐานการขอวางเบิกเงินจากคลัง สมุดรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทสมุดบัญชี

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
ยกเว้น
หลักฐานการนาส่งเงิน
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
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หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
เอกสารประกอบด้วย สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยตรวจสอบภายใน
สมุดบัญชีทุกประเภท หลักฐานการนาส่งเงิน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
สมุดวางฎีกาและหลักฐานการขอวางเบิกเงินจากคลัง เก็บ 5 ปี ทาลาย
สมุดรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

กง 3.5
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนคุมเงิน
ทะเบียนคุมประเภทต่าง ๆ งบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเช็ค
ทะเบียนจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินงบประมาณ ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภททะเบียนคุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

เอกสารประกอบด้วย ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียน
จ่ายเช็ค ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินงบประมาณ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
กง 3.6
การตอบข้อหารือ
ทางการเงินและบัญชี

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสอบถาม และการตอบ
ข้อซักถามหารือทางการเงินและบัญชีของสานักงาน
กสม. ต่อหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือสอบถาม
หนังสือตอบข้อซักถามหารือ และเอกสารประกอบ
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 1 กง
การเงินและงบประมาณ
กง 3.7
หลักประกันสัญญา

กง 4
รายงานทางการเงิน
กง 4.1
รายงานการเงิน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่ผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าทาสัญญากับหน่วยงาน นามาเพื่อเป็น
หลักประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา โดย
ส่วนราชการจะคืนให้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อครบกาหนดรับประกัน
สัญญา ติดต่อคู่สัญญา
รับคืนหลักประกันสัญญา

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
ปีงบประมาณ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หลักประกันสัญญาของ
ธนาคาร และใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงานคลัง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี รายงานประจาเดือนและรายงานประจาปีของ
สานักงาน กสม.
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานการเงินประจาเดือนและ
รายงานการเงินประจาปี ได้แก่ รายงานการเงินประจาปี
รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายประจาเดือน งบทดลอง
ประจาเดือน รายงานเงินคงเหลือประจาวัน รายงานงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินทดรองราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มตามประเภทรายงาน
เอกสารประกอบด้วย รายงานการเงินประจาปี
รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายประจาเดือน งบทดลอง
ประจาเดือน รายงานเงินคงเหลือประจาวัน รายงานงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินทดรองราชการ
กง 4.2
รายงานของผู้สอบบัญชี

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเอกสารประกอบ ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
หอจดหมายเหตุ
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารประกอบด้วย หนังสือนาส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชีของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเอกสารประกอบ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 2 กม - กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
เอกสารที่จัดเก็บ ในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ คู่มือของ
สานักงาน กสม. และหน่วยงานภายนอก การฟ้องคดีต่อศาลและการแก้ต่างคดีแทน กสม. และ/หรือสานักงาน
กสม. รวมทั้งงานนิติการ ได้แก่ การตรวจร่างสัญญาและการทานิติกรรมต่าง ๆ การเสนอความเห็น ตอบข้อ
หารือทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน/บุคคลภายนอก รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหว
ของกฎหมาย/ร่างกฎหมาย
ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บในหมวดหมู่เฉพาะเรื่องได้ เช่น พระราชบัญญัติทางการเงิน ให้เก็บเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในหมวด 1 กง – การเงินและงบประมาณ เป็นต้น
หมวด 2 กม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
กม 1
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ คู่มือของ
สานักงาน กสม.

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดทากฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง
ข้อกาหนดทางจริยธรรมของสานักงาน กสม.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภท และปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามระเบียบ/กระบวนการทางาน
อาทิ

หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

- การจัดทาระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ ชื่อคณะทางาน
(กรณีระเบียบ คาสั่ง ที่ไม่ยุ่งยาก/ใช้เวลาจัดทาไม่นาน)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน รายงานการประชุม มติคณะทางาน
มติ กสม. และหนังสือประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่างระเบียบ คาสั่ง เป็นต้น
- ชื่อระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ
(กรณีมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน รายงานการประชุม มติคณะทางาน
มติ กสม. และหนังสือประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่างระเบียบ คาสั่ง เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
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หมวด 2 กม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
กม 1
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ คู่มือของ
สานักงาน กสม.
(ต่อ)

กม 2
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
จากหน่วยงานภายนอก

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง คู่มือ หลักเกณฑ์
แนวทาง ข้อกาหนดทางจริยธรรมของสานักงาน
กสม. ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แยกตามประเภท
กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง
ข้อกาหนด พร้อมทั้งหลักการและเหตุผล

จัดเก็บเอกสารประเภทกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
รวมทั้งหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อทราบ/เพื่อถือปฏิบัติ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ทุกหน่วยงาน
ทาลายหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามประเภทแหล่งที่มา จัดเรียงตามเลขที่ อาทิ
- คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ....
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ....
- มติคณะรัฐมนตรี
กม 3
การฟ้องคดีต่อศาลและ
การแก้ต่างคดี

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานฟ้องคดีต่อศาล
การแก้ต่างคดีแทน กสม. และสานักงาน กสม.

กม 3.1
การฟ้องคดีต่อศาล

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาล

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามคดีที่ฟ้องต่อศาล
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยก/เรียง
ตามหมายเลขคดี ดา/แดง สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
คาพิพากษาหรือการบังคับคดีตามคาพิพากษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อคดีสิ้นสุด/บังคับคดี
แล้ว เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาฟ้อง การอุทธรณ์
คาพิพากษา การบังคับคดีตามคาพิพากษา เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 2 กม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
กม 3.2
การแก้ต่างคดีแทน กสม.
และ/หรือสานักงาน กสม.

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแก้ต่างคดีแทน กสม.
และ/หรือสานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยก/เรียง
ตามหมายเลขคดี หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามคดี
ที่แก้ต่างคดีแทน กสม. หรือสานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาฟ้อง การอุทธรณ์
คาพิพากษา การบังคับคดีตามคาพิพากษา เป็นต้น
กม 4
การตรวจร่างสัญญา
/การทานิติกรรม

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาและ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การทานิติกรรมต่าง ๆ เช่น สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เก็บ 10 ปี ทาลาย
เป็นต้น
(ฉบับร่างสัญญาที่แก้ไข)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกตามปี พ.ศ.
- การตรวจร่างสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง...
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ต้นเรื่องการขอให้
ตรวจร่างสัญญา บันทึกความเห็นต่อร่างสัญญา
เป็นต้น

หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย
(ฉบับผู้ตรวจร่างสัญญา)

กม 5
การเสนอความเห็น และ/
หรือตอบข้อหารือทาง
กฎหมาย

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็น
ด้านกฎหมาย การตอบข้อหารือข้อกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติของ กสม. และ
สานักงาน กสม.

กม 5.1
การเสนอความเห็น และ/
หรือตอบข้อหารือทาง
กฎหมายต่อหน่วยงาน/
บุคคลภายนอก

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตอบข้อหารือทาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กฎหมายของสานักงาน กสม. ต่อหน่วยงานภายนอก เก็บตลอดไป
ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้หมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น รายงานความเห็น
รายงานการประชุม กสม. ที่รับทราบหรือมีมติ (ถ้ามี)
หนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหนังสือตอบ
ของสานักงาน กสม. เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 2 กม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
กม 5.2
การเสนอความเห็น และ/
หรือตอบข้อหารือทาง
กฎหมายต่อหน่วยงาน
ภายใน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติของสานักงาน
กสม. ต่อหน่วยงานภายใน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป
ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอหารือ
หนังสือตอบข้อหารือ และเอกสารประกอบ
การให้ความเห็น เป็นต้น

กม 6
การติดตาม
ความเคลื่อนไหวของ
กฎหมาย/ร่างกฎหมาย

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามความเคลื่อนไหว
ของกฎหมาย/ร่างกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบ
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น รายงานการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของกฎหมาย/ร่างกฎหมายจาก
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หรือสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเอกสารประกอบ
การให้ความเห็น เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 3 ทป – ทั่วไป
เอกสารที่จั ดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับประเภทเรื่องโต้ตอบทั่ว ไป ทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือ สาเนาหนังสือออก หนังสือเวียนเพื่อทราบ งานพิธีและกิจกรรมทางสังคม การรักษาความปลอดภัย
สถานที่ และงานไปรษณีย์
หมวด 3 ทป
ทั่วไป
ทป 1
โต้ตอบทั่วไป

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหนังสือโต้ตอบเรื่องทั่วไป
ทุกหน่วยงาน
เช่น หนังสือขอรับบริจาค การกุศล ขอความ
เก็บ 1 ปี ทาลาย
อนุเคราะห์ เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอรับบริจาค
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น

ทป 2
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ

จัดเก็บทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อทะเบียนเป็นชื่อแฟ้ม จัดแบ่งตามปี พ.ศ.
- ทะเบียนรับเอกสารภายนอก ปี พ.ศ. ....

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 10 ปี ทาลาย

- ทะเบียนส่งเอกสารภายนอก ปี พ.ศ. ....

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 10 ปี ทาลาย

- ทะเบียนรับเอกสารภายใน ปี พ.ศ. ....

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- ทะเบียนส่งเอกสารภายใน ปี พ.ศ. ....

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 5 ปี ทาลาย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป
ทป 3
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
(ลับ)

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ (ลับ)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อทะเบียนเป็นชื่อแฟ้ม จัดแบ่งตามปี พ.ศ.
- ทะเบียนรับเอกสารภายนอก (ลับ) ปี พ.ศ. .... ทุกหน่วยงาน
เมื่อปลดชั้นความลับแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
- ทะเบียนส่งเอกสารภายนอก (ลับ) ปี พ.ศ. .... ทุกหน่วยงาน
เมื่อปลดชั้นความลับแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
- ทะเบียนรับเอกสารภายใน (ลับ) ปี พ.ศ. .... ทุกหน่วยงาน
เมื่อปลดชั้นความลับแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
- ทะเบียนส่งเอกสารภายใน (ลับ) ปี พ.ศ. .... ทุกหน่วยงาน
เมื่อปลดชั้นความลับแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

ทป 4
สาเนาหนังสือออก

จัดเก็บสาเนาหนังสือออกทั้งหนังสือภายนอกและ
หนังสือภายใน

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 1 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น สาเนาของหนังสือออก
ที่สานักงาน กสม. ส่งไปหน่วยงานภายนอก และ
สาเนาของหนังสือออกที่สานัก/หน่วย/กลุ่มงาน
ส่งไปหน่วยงานภายในสานักงาน กสม. เป็นต้น
หมายเหตุ
กรณีสาเนาคู่ฉบับของหนังสือออกทั้งภายนอก
และภายในให้จัดเก็บที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องตามที่
กาหนดในคู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุ
การเก็บเอกสาร

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป
ทป 5
หนังสือเวียนเพื่อทราบ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บหนังสือเวียนเพื่อทราบ
ทุกหน่วยงาน
เก็บ 1 ปี ทาลาย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือเวียนของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ จดหมายข่าว หนังสือเวียน
ภายในสานักงาน กสม. เป็นต้น

ทป 6
งานพิธี และกิจกรรม
ทางสังคม

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานพิธีการสาคัญของ กสม./
สานักงาน กสม. การเข้าร่วมงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานพิธี รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมอื่น ๆ

ทป 6.1
งานพิธีการของ กสม./
สานักงาน กสม.

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานพิธีการสาคัญของ
กสม./สานักงาน กสม. ได้แก่ งานพิธีเปิดสานักงาน
กสม. งานสถาปนาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และงานพิธีการอื่น ๆ ที่สานักงาน กสม.
จัดขึ้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกชื่อแฟ้มย่อย
ตามชื่องานพิธีการ
- หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทุกหน่วยงาน
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

- งานพิธีเปิดสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การอนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญ รายละเอียดของการจัดงาน
การประเมินผลการจัดงาน ภาพถ่าย วีดิทัศน์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังสิ้นสุดงาน ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

- งานสถาปนา กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การอนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญ รายละเอียดของการจัดงาน
การประเมินผลการจัดงาน ภาพถ่าย วีดิทัศน์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังสิ้นสุดงาน
เก็บ 3 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

ทป 6.2
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานพระราชพิธี
งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานรัฐพิธี
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่องาน อาทิ
- งานรัฐพิธีตามหมายกาหนดการ
(การวางพานพุ่ม/พวงมาลา)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 3 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- งานพระราชพิธีตามหมายกาหนดการของ
สานักพระราชวัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 3 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

ทป 6.3
งานพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ
ของ กสม./สานักงาน กสม. รวมทั้งกิจกรรม
ที่หน่วยงานอื่นจัด หรือสานักงาน กสม. เข้าร่วม
กับหน่วยงานอื่น เช่น การวางพวงมาลา วางพานพุ่ม
งานถวายพระพร ตารางกิจกรรม กสม. และผู้บริหาร
เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่องานพิธี
อาทิ
- งานพิธีการต่าง ๆ ของ กสม. และสานักงาน
กสม.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 3 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป

ทป 6.3
งานพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ
(ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- งานพิเศษของสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
- การแจ้งเวียนงานพิธีศพของเจ้าหน้าที่และ
ครอบครัว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การขอพระราชทานเพลิงศพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

ทป 7
การรักษาความปลอดภัย
สถานที่

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ เช่น การจัดเวรยาม รายงานการอยู่เวรยาม
การสอบสวนกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย สาเนาตาราง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สาเนาตารางลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
(เอกสารต้นฉบับส่งแนบการเบิกจ่าย จัดเก็บ
ไว้ในหมวด กง – การเงินและงบประมาณ)
- สมุดบันทึกสรุปรายงานเหตุการณ์ประจาวัน
ของหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- สมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจาวัน
ประจาจุดต่าง ๆ ของหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

ทป 7
การรักษาความปลอดภัย
สถานที่ (ต่อ)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- สมุดบันทึกการผ่านเข้า – ออกของผู้มาติดต่อ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ราชการ/ผู้มาประชุมและผู้มาร้องเรียน ฯลฯ
เก็บ 5 ปี ทาลาย
- สมุดบันทึกการเดินตรวจรักษาความปลอดภัย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ตามจุดตรวจต่าง ๆ
เก็บ 5 ปี ทาลาย
- สมุดบันทึกการผ่านเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. ในวันหยุดราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- รายงานสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสถานที่ เช่น กรณีโจรกรรม
เหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นต้น
- การป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. ....
จัดเก็บแผนการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกแจ้งเวียน
การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หนังสือ
ขอความร่วมมือในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจาปี ....
หนังสือติดต่อประสานงานการฝึกซ้อมป้องกัน
อัคคีภัย ขั้นตอนการซ้อมอพยพ แผนการซ้อมอพยพ
รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ
เป็นต้น
ทป 8
งานไปรษณีย์

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ไปรษณีย์ของ
สานักงาน กสม.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 3 ทป
ทั่วไป

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
ใช้หมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
พ.ศ. และแยกชื่อแฟ้มย่อยตามงาน อาทิ
- บัญชีนาจ่าย
- ใบนาส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชาระค่าบริการ
เป็นเงินเชื่อ
- เอกสารเกี่ยวกับไปรษณีย์

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หมวด 4 บห – บริหาร
เอกสารที่ จั ด เก็ บ ในหมวดนี้ เ ป็ น เอกสารเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงานและโครงการ การแบ่ ง
ส่วนราชการ การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์ ก ร การพั ฒ นาระบบงาน รายงานและสถิ ติ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งานวิเทศสัมพันธ์
และการตรวจสอบภายในของสานักงาน กสม.
หมวด 4 บห
บริหาร
บห 1
นโยบาย แผนงานและ
โครงการ
บห 1.1
นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามระยะเวลาของนโยบาย/แผน พ.ศ. .... - .... อาทิ

หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- นโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติ
- นโยบายรัฐบาล
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
- แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....
เอกสารในแฟ้ม เช่น แผนการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ การติดตามผลและรายงานผล
เป็นต้น
บห 1.2
แผนปฏิบัติการ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. อาทิ
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ....

บห 1.3
โครงการ/แผนงาน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการ/แผนงานต่าง ๆ
กรณีโครงการ/แผนงานเฉพาะเรื่อง ให้จัดเก็บ
ในหมวดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สานักงาน กสม. ให้จัดเก็บไว้
ในหมวด ทส – เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/แผนงาน อาทิ
- โครงการ/แผนงาน... - การดาเนินงาน พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน การติดตามผล
การดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
(ฉบับสานักงาน กสม.)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังสิ้นสุดโครงการ
(เฉพาะโครงการสาคัญ)
เก็บ 5 ปี ทาลาย
(โครงการทั่วไป)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- โครงการ/แผนงาน... – การประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางาน พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 2
การแบ่งส่วนราชการ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- การแบ่งส่วนราชการ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการและรายละเอียดอานาจหน้าที่ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง

- การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารการประชุมร่าง ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและรายละเอียดอานาจ หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ เป็นต้น
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย (สาเนา)
- การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารการบริหาร
จัดการงานตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ แผนผัง
กระบวนการทางาน (Workflow) เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง

บห 3
การมอบหมายงาน
และการประเมินผล

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการมอบหมายงาน คารับรอง
การปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 3.1
การมอบหมายงาน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การส่งและ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การรับมอบงาน รวมทั้งการปฏิบัติราชการแทน
เก็บ 2 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
(ระดับผู้อานวยการ
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
สานัก/กลุ่มงาน)
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- การมอบหมายงาน
หน่วยงานอื่น
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งรักษาราชการแทน - ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
คาสั่งปฏิบัติราชการแทน เป็นต้น
หลังจากผู้รับมอบ
หมดความจาเป็น
- การส่งและการรับมอบงาน
(ระดับผู้อานวยการ
สานัก/กลุ่มงาน)
- ทาลาย หลังจาก
ผู้รับมอบหมดความจาเป็น
(ระดับต่ากว่าผู้อานวยการ
สานัก/กลุ่มงาน)

บห 3.2
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

บห 3.3
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ คณะทางานจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด คา
รับรอง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 3 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปีงบประมาณ หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ

หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย

- การจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรอง
- เอกสารลงนาม
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
- หลักฐานการประเมินการปฏิบัติราชการ
- คณะประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โปร่งใสในองค์กร (ITA)
เก็บ 3 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ อาทิ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร

บห 3.4
การพัฒนาระบบงาน

บห 4
รายงานและสถิติ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เอกสารภายในแฟ้ม ได้แก่ เอกสารการติดต่อ
ประสานงานกับ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในองค์กร (ITA) ที่สอบถามจาก
บุคลากรของสานักงาน กสม. สอบถามจากผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก รายงานผลการประเมิน หลักฐานการตอบ
แบบประเมิน เอกสารการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การส่งเสริมคุณธรรมสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม ได้แก่ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมสานักงาน กสม. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมสานักงาน กสม. ประจาปี และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของสานักงาน
กสม. เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารงาน การส่งเสริมค่านิยมองค์กร เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 3 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น ๆ
เก็บ 3 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม และแยกชื่อแฟ้ม
ย่อยตามงาน แบ่งตามปีงบประมาณ
เอกสารภายในแฟ้ม ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหาร อาทิ การจัดการความรู้ (KM)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
การส่งเสริมค่านิยมองค์กร
จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถิติการดาเนินงาน (กรณี
ร า ย ง า น แ ล ะ ส ถิ ติ เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
ตามหมวดเฉพาะเรื่อง)
หมายเหตุ
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ
จัดเก็บไว้ในหมวด 17 ฝส 1 รายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 4.1
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประจาปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ กสม. มีมติ รับทราบ
รายงานการชี้แจง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ทีเ่ สนอ ต่อรัฐสภา
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
เก็บ 3 ปี ส่งมอบ
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
หอจดหมายเหตุ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารข้อมูล
ประกอบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คาสั่งแต่งตั้ง
เมื่อ กสม. มีมติ รับทราบ
คณะทางานฯ รายงานการประชุมคณะทางานฯ มติ รายงานการชี้แจง
กสม. ที่เห็นชอบรายงานฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่เสนอ ต่อรัฐสภา
ประจาปี .... กสม.
เก็บ 3 ปี ทาลาย
ฉบับสมบูรณ์

บห 4.2
รายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(รายงานชุด)

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(รายงานชุด)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชุดของ กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารข้อมูล
ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานฯ รายงานการประชุมคณะทางานฯ
มติ กสม. ที่เห็นชอบรายงานฯ รายงานผล
การดาเนินงานของ กสม. ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น

บห 4.3
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสานัก/กลุ่มงาน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสานัก/กลุ่มงาน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อ กสม. (ชุด) สิ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่ง
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เมื่อ กสม. (ชุด) สิ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่ง
เก็บ 1 ปี ทาลาย

ทุกหน่วยงาน
เก็บ 3 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามรายงาน และปีงบประมาณ พ.ศ.

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 5
วิเทศสัมพันธ์

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับ
ต่างประเทศ การให้บริการด้านการจัดทาเอกสารและ
แปลเอกสาร การทาหน้าที่ล่ามแปลภาษา รวมทั้ง
ให้บริการทาหนังสือเดินทางให้กับ กสม. และเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทงาน และปี พ.ศ. อาทิ
- หนังสือโต้ตอบระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
บห 6
การตรวจสอบภายใน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
สานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทของรายงาน

บห 6.1
แผนการตรวจสอบ
ประจาปี

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบประจาปี
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. และประเภทของเอกสาร
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ รายละเอียดประกอบ
ขอบเขตการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ และ
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
หนังสือแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

บห 6.2
กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทของเอกสาร
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติทบทวน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และบันทึกแจ้งหน่วยรับตรวจทราบ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 6.3
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปี

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สานักงาน
กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป
ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Engagement Plan) รายงานผล
การตรวจสอบทางด้านการเงินและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผล
การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงานหรือ
การดาเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
การตรวจสอบประจาปี และบันทึกแจ้งหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
บห 6.4
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอรายงานผล
การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างรายไตรมาส และรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งหนังสือแจ้งสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

62

หมวด 4 บห
บริหาร
บห 6.5
รายงานการติดตามผล
การตรวจสอบ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายงานการติดตามผล
การตรวจสอบประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การติดตามผล
การดาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ และ
บันทึกของหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ รวมทั้ง รายงาน
การติดตามผลการตรวจสอบเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

บห 6.6
การติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน และการจัดทารายงานประเมินผล
การควบคุมภายใน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย

- ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2544 และหนังสือรับรองการประเมินผลการ
หน่วยงานอื่น
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) รวมทั้งหนังสือแจ้ง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
- ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 3)
รวมทั้งหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 4 บห
บริหาร
บห 6.7
รายงานประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การจัดทารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน
กสม. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค – บริหารงานบุคคล
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลัง
อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่น ๆ การสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง ขั้นเงินเดือ น การย้าย การโอน และยืมตัว/ไปช่วยราชการ การลา การลาศึกษาต่อ
การออกจากราชการ การดาเนินการทางวินัยและจริยธรรม การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ การดาเนินคดีแพ่ง การดาเนินการทางอาญากับเจ้าหน้าที่ แฟ้มประวัติ/ทะเบียนประวัติ สวัสดิการ
เครื่องราช อิสริยาภรณ์และเกียรติคุณ การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคลากร
ประเภทอื่นของสานักงาน กสม. นักศึกษาฝึกงาน และการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธาน กสม. และ กสม. เป็นต้น
หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 1
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับ การบริหารงาน
บุคคล

บค 2
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับทางการบริหารงานบุคคลที่ได้รับจาก
ส่วนราชการอื่นและที่สานักงาน กสม. จัดทา
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
กฎ ก.ร. ประกาศ ก.ร. ประกาศประธานรัฐสภา
ระเบียบ กสม. ประกาศ หลักเกณฑ์ที่ ก.ส. กาหนด
ข้อกาหนดทางจริยธรรม และกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กสม. รวมถึงเอกสารอื่น เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หอจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
ปีงบประมาณ อาทิ
- แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 3
การกาหนดตาแหน่ง
อัตรากาลัง อัตราเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
พิเศษ และค่าตอบแทน
อื่น ๆ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลัง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง คาบรรยายลักษณะงาน
ตาแหน่งต่าง ๆ การจัดทาโครงสร้างอัตราเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและ
พนักงานราชการ หรือบุคลากรประเภทอื่น
ของสานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- การกาหนดอัตรากาลัง
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง การกาหนดกรอบ
อัตรากาลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก

- การกาหนดอัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทน
อื่นๆ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการกาหนดอัตราเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ
และค่าตอบแทนอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก

- การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก

หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค 3
- การวิเคราะห์อัตรากาลัง
การกาหนดตาแหน่ง
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งและ
อัตรากาลัง อัตราเงินเดือน มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง การกาหนดกรอบ
เงินประจาตาแหน่ง
อัตรากาลัง
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
พิเศษ และค่าตอบแทน
อื่น ๆ (ต่อ)
บค 4
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
เลื่อนตาแหน่ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลายหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง
การเลื่อนตาแหน่ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ

ข้าราชการ
- การสรรหา
(แยกแฟ้มตามประเภทการสรรหา)
1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
2) การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
3) การบรรจุบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และ
ความชานาญงานสูง เข้ารับราชการ
4) การสรรหาเลขาธิการ กสม. (นักบริหาร
ระดับสูง)
5) การเลือกสรรตาแหน่งรองเลขาธิการ กสม.
(นักบริหารระดับสูง)
6) การเลือกสรรให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการ กสม.)
7) การเลือกสรรข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ปรึกษา สานักงาน กสม. (ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ)

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
เอกสารการสอบ
แข่งขัน/การคัดเลือก
ข้าราชการ
ทาลายเมื่อบัญชีครบอายุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค 4
8) การเลือกสรรข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
เลื่อนตาแหน่ง การทดลอง (ผูอ้ านวยการสานัก/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน)
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
9) การเลือกสรรข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
เลื่อนขั้นเงินเดือน (ต่อ)
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

- การบรรจุ แต่งตั้ง
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.และประเภทตาแหน่ง)
1) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหาร
2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการ
3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ
4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย

- การเลื่อนตาแหน่ง /การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง (แยกแฟ้มเป็นรายบุคคล)
1) การประเมินผลงานข้าราชการสานักงาน
กสม. เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับชานาญการ
2) การประเมินผลงานข้าราชการสานักงาน
กสม. เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทระดับ
ชานาญงานและระดับอาวุโส

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย
ผลงานของผู้รับ
การประเมิน (ฉบับ
สาเนา)
ส่งมอบศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน
2 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร
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หมวด 5 บค
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค 4
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/การเลื่อน
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ขั้นเงินเดือน (แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)
เลื่อนตาแหน่ง การทดลอง
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
เลื่อนขั้นเงินเดือน (ต่อ)
การปฏิบัติราชการ
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
- แบบประเมิน (ใส่กล่อง)
2) การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือน
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
คานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
- คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
- การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ./แยกเป็นรายบุคคล)
- การให้เงินรางวัล
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)

พนักงานราชการ
- การสรรหา
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)
- การสอบแข่งขัน

- คาสั่งจ้างพนักงานราชการ
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
เอกสารการสอบ/
การสรรหาพนักงาน
ราชการ ทาลาย
เมื่อบัญชีครบอายุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง/
เลิกจ้าง/ลาออก
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 4
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
เลื่อนตาแหน่ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน (ต่อ)
บค 5
การย้าย โอน และยืมตัว/
ไปช่วยราชการ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อน
ค่าตอบแทน
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเลื่อนค่าจ้าง
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการย้าย การโอน และ
การยืมตัวข้าราชการและพนักงานราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- การย้าย
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แบบคาร้องขอย้าย
บันทึกเสนอ การโยกย้าย สาเนาคาสั่งการย้าย
ข้าราชการ เป็นต้น
- การโอน
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. ....)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย
1. แบบคาร้องขอโอน
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม เฉพาะแบบคาร้องขอโอน
2. การโอนข้าราชการ
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แบบคาร้องขอโอน
บันทึกเสนอ หนังสือขออนุมัติให้โอน สาเนาคาสั่ง
การโอนข้าราชการ รับโอนจากต้นสังกัด และสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- การยืมตัว
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอยืมตัว
หนังสืออนุญาตให้ยืมตัวจากต้นสังกัด เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
(คาสั่งจัดเก็บในแฟ้ม
ประวัติที่กลุ่ม กบท.)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
(คาสั่งจัดเก็บในแฟ้ม
ประวัติที่กลุ่ม กบท.)
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังจากกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
หลังจากกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 6
การลา

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติงาน ใบลา
และหลักฐานประกอบการลา รวมสถิติและรายงาน
สรุปประจาเดือน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณหรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ใบลา
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 2 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการประจาประธาน กสม. และ
กสม. เป็นต้น

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- ใบลา
(แยกแฟ้มตามประเภทการลาและแยกแฟ้ม
ตามปีงบประมาณ)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 2 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การลาพักผ่อน การลา
ป่วย การลากิจ การลาอุปสมบท การลาไปปฏิบัติธรรม
การลาไปเลี้ยงดูบุตร การลาไปประกอบพิธีฮัญจ์ เป็น
ต้น
- สมุดทะเบียนสถิติวันลาของข้าราชการ/
ทุกหน่วยงาน
พนักงานราชการ
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- รายงานสรุปสถิติการมาปฏิบัติราชการ
การลาประจาเดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 2 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 7
การลาศึกษาต่อ

บค 8
การออกจากราชการ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารการลาศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งจากทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัวและอื่น ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อรายบุคคล
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การคัดเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษา การขออนุมัติลาศึกษาต่อ สัญญา
หลักสูตรและรายละเอียดการศึกษาต่อ หลักฐานการ
สาเร็จการศึกษา เป็นต้น
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
การเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด การลาออกจาก
ราชการ การให้ออกจากราชการ และการปลดออกจาก
ราชการ/การไล่ออกจากราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อรายบุคคล และตามปีงบประมาณ
อาทิ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังจากกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่
เก็บ 5 ปี ทาลาย
(เอกสารฉบับสมบูรณ์)
จัดเก็บที่ กพพ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บรักษาไว้ในแฟ้ม
ประวัติ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การเกษียณอายุราชการ /การเกษียณอายุ
ราชการก่อนกาหนด
- การลาออกจากราชการ
- การให้ออกจากราชการ
- การปลดออกจากราชการ/การไล่ออกจาก
ราชการ
- การขอกลับเข้ารับราชการ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 9
การดาเนินการทางวินัย
และจริยธรรม

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวน การดาเนินการ
ทางวินัยและจริยธรรม การอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อรายบุคคล อาทิ
- การสอบสวนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การดาเนินการทางวินัยและจริยธรรม
- การอุทธรณ์
- การร้องทุกข์

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
1) กรณีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับวินัยและ
จริยธรรมหลังจาก
ดาเนินการสิ้นสุด
เก็บ 3 ปี ทาลาย
2) กรณีกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย อย่างไม่
ร้ายแรง หลังจาก
ดาเนินการสิ้นสุด
เก็บ 10 ปี ทาลาย
3) กรณีกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหลังจาก
ดาเนินการสิ้นสุด
เก็บ 10 ปี ทาลาย
4) กรณีร้องทุกข์
หลังจากดาเนินการ
สิ้นสุด เก็บ 10 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 10
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการ เรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากมีการฟ้องคดีภายหลังจากดาเนินการ
ในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องดาเนินคดีแพ่งต่อไป

บค 10.1
การสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการ เรื่อง
การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อรายบุคคล

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
ทั้งหมดเกี่ยวกับ
การสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
เก็บ 10 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เอกสารการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รายงานผล
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง และ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นต้น
บค 10.2
การดาเนินคดีแพ่ง

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ง
ของเจ้าหน้าที่
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้หมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มย่อยตามรายบุคคล อาทิ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาฟ้อง
ผลการพิจารณา คาพิพากษาของศาล เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อคดีถึงที่สุด/บังคับคดี
เก็บ 10 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 11
การดาเนินการทางอาญา

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการทางอาญากับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
บุคลากรของสานักงาน กสม. ทั้งกรณีที่เป็นความผิดต่อ เมื่อคดีถึงที่สุด
ตาแหน่งหน้าที่ และกรณีอื่นที่ก่อความเสียหาย
เก็บ 10 ปี ทาลาย
แก่ราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อรายบุคคล
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาฟ้อง ผลการพิจารณา
/ คาพิพากษาของศาล เป็นต้น

บค 12
แฟ้มประวัติ/
ทะเบียนประวัติ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับสาเนาแฟ้มประวัติข้าราชการ
พนักงานราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามประเภทบุคลากรและชื่อรายบุคคล อาทิ

ข้าราชการ
1) แฟ้มประวัติข้าราชการ
(แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย
- ใบสมัคร เอกสารสมัครสอบแข่งขัน
- การตรวจสอบประวัติ
- การพิมพ์ลายนิ้วมือ
- การเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- การส่ง กพ. 7
- สาเนาคาสั่งการเลื่อนระดับ /การเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- ประวัติการอบรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป
ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2) ก.พ.7
(แยกแฟ้มตามสานัก/รายบุคคล)

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 12
แฟ้มประวัติ/ทะเบียน
ประวัติ (ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

พนักงานราชการ
1) แฟ้มประวัติพนักงานราชการ
(แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้มประกอบด้วย
- ใบสมัคร เอกสารสมัครสอบแข่งขัน
- สัญญาจ้าง
- การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
- สาเนาคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ประวัติการอบรม

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง/
เลิกจ้าง/ลาออก
เก็บ 5 ปี ทาลาย

2) ก.พ.7 (แยกแฟ้มตามสานัก/รายบุคคล)

ลูกจ้าง
1) แฟ้มประวัติลูกจ้าง
(แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้มประกอบด้วย
- ใบสมัคร เอกสารสมัครสอบแข่งขัน
- สัญญาจ้าง
- การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
- สาเนาคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ประวัติการอบรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง/
เลิกจ้าง/ลาออก
เก็บ 5 ปี ทาลาย

2) ก.พ.7 (แยกแฟ้มตามสานัก/รายบุคคล)

ข้าราชการบานาญ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 13
สวัสดิการ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารการดาเนินงานสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
การประกันสังคม การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ กองทุน กสม. หนังสือ
รับรอง และการขอมีบัตรประจาตัว ข้าราชการ/
ข้าราชการบานาญ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้าง
เหมาบริการ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังจากพ้นสมาชิกภาพ
1) กรณีสิทธิไม่มี
การโต้แย้ง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
2) กรณีมีการโต้แย้ง
เก็บ 10 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทสวัสดิการ อาทิ

(เอกสารต้นเรื่อง
เก็บไว้ที่ กทบ. ตลอดไป)

- สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.)
(แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย ใบแจ้งข้อมูล
สมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ใบขอรับเงินคืนจาก กบข.

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การขอรับเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(แยกแฟ้มราย พ.ศ./แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย แบบคาขอรับ
บานาญ/สาเนาแบบขอรับเบี้ยหวัดฯ ใบรับรองสมุด
ประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจาปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก/และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารต้นเรื่อง
เก็บไว้ที่ กทบ. ตลอดไป

- การขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพข้าราชการ
(แยกแฟ้มราย พ.ศ./แยกแฟ้มรายบุคคล)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารต้นเรื่อง
เก็บไว้ที่ กทบ. ตลอดไป

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตก
ทอด
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ./แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย แบบหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด/บันทึก/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารต้นเรื่อง
เก็บไว้ที่ กทบ. ตลอดไป
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การประกันสังคม
(แยกแฟ้มตามปี พ.ศ.)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หลังพ้นจากสมาชิกภาพ
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

บค 13
สวัสดิการ (ต่อ)

- การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
(แยกแฟ้มรายบุคคล)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย
- แบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ
- สาเนาเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว
- รายงานประวัติของผู้มีสิทธิและบุคคล
ในครอบครัว
- การตรวจสุขภาพประจาปีของเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม.

- หนังสือรับรอง
(แยกแฟ้มราย พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย
- แบบคาหนังสือรับรอง
- สาเนาคู่ฉบับการออกหนังสือรับรอง
- การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ/ข้าราชการ
บานาญ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แยกแฟ้มราย พ.ศ.)
เอกสารภายในแฟ้ม ประกอบด้วย แบบคาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารต้นเรื่อง
เก็บไว้ที่ กทบ. ตลอดไป
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ทุกหน่วยงาน
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ทุกหน่วยงาน
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ทุกหน่วยงาน
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- สวัสดิการภายในสานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ภัย
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
บค 13
สวัสดิการ (ต่อ)

- การประกันสุขภาพของประธาน/กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ผู้ชานาญการ เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการประจา กสม.
- สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ

บค 14
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
รางวัลและเกียรติคุณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งรางวัลและเกียรติ
คุณที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสานักงาน
กสม. และบุคลากรของสานักงาน กสม. ได้รับระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม และ
แยกแฟ้มราย พ.ศ.
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ....
- กสม.
- คู่สมรส กสม.
- อนุกรรมการใน กสม.
- ข้าราชการสานักงาน กสม.
- คู่สมรสของผู้บริหาร สานักงาน กสม.
(เลขาธิการ/รองเลขาธิการ)
- พนักงานราชการ
- เลขานุการประจา กสม.

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล

บค 15
การพัฒนาบุคลากร

บค 15.1
การฝึกอบรมหลักสูตร
ภายใน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- รางวัลและเกียรติคุณ
- รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
- รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
- รางวัลและเกียรติคุณที่สานักงาน กสม. ได้รับ
- รางวัลและเกียรติคุณที่บุคลากรของ
สานักงาน กสม. ได้รับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
รวมทั้งการติดต่อประสานงาน การขออนุมัติเพื่อเข้า
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(สาหรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินสามารถเก็บไว้ที่
หมวด กง – การเงินและงบประมาณ)
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สานักงาน กสม. จัดสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปีงบประมาณ หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อ
หลักสูตร อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- ชื่อหลักสูตร... พ.ศ. ....
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์การ (OD)
- การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยสานักงาน
กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขออนุมัติ
การอบรม รายละเอียดและกาหนดการอบรม
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 15.2
การฝึกอบรมหลักสูตร
ภายนอก

บค 15.3
การศึกษาต่อ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดูงาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ เก็บ 5 ปี ทาลาย
ต่างประเทศ
หน่วยงานอื่น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
หมายเหตุ
ปีงบประมาณ หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อหลักสูตร เอกสารประกอบ
อาทิ
การอบรม
- การฝึกอบรมในประเทศ
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขออนุมัติ
การอบรม รายละเอียดและกาหนดการอบรม เป็นต้น

ส่งเก็บศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน 1 ชุด

- การฝึกอบรมต่างประเทศ
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขออนุมัติ
การอบรม รายละเอียดและกาหนดการอบรม เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- รายงานผลการฝึกอบรม
(แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น รายงานผลการ
ฝึกอบรม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

หมายเหตุ
เอกสารประกอบ
การอบรม
ส่งเก็บศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน 1 ชุด

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาล และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปีงบประมาณ หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อ
หลักสูตร

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 16
การฝึกงาน

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการฝึกงานให้กับ
สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์
ขอฝึกงาน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. อาทิ

บค 17
เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจา
ประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือติดต่อจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ประสานงานขอฝึกปฏิบัติงาน บันทึกการมอบหมาย
งาน ผลงานการฝึกปฏิบัติงาน การส่งตัวกลับเมื่อฝึก
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เป็ น
เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารประจ าประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เมื่อ กสม. (ชุด) สิ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่ง
เก็บ 3 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปี พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามรายบุคคล อาทิ
- การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจา กสม. ปี พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ประวัติ คาสั่งแต่งตั้ง
ฯลฯ

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เมื่อ กสม. (ชุด) สิ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่ง
ทาลาย

- สรุปวันลาเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจา กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- บัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจา กสม. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ....
- เอกสารการด าเนิ น งานของเลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจา กสม. ปี พ.ศ. ....

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 5 บค
บริหารงานบุคคล
บค 18
การเบิกจ่ายบาเหน็จ
กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบาเหน็จกรรมการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เก็บ 10 ปี ทาลาย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
หน่วยงานอื่น
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
เก็บ 5 ปี ทาลาย
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น สาเนาราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ สาเนาหนังสือลาออกจากตาแหน่ง
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 6 ปช – ประชุม
เอกสารที่ จั ด เก็ บ ในหมวดนี้ เ ป็ น เอกสารเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ภายในส านั ก งาน กสม. เช่ น
การประชุม ผู้บริหารของสานักงาน กสม. การประชุมคณะทางานต่าง ๆ การประชุมสานัก/กลุ่มงาน โดยเก็บ
เอกสารทั้งกระบวนการในการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
การประชุม และรายงานการประชุม เป็นต้น รวมทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
แต่ห ากการประชุมที่เกี่ยวเนื่ องกับเรื่องเฉพาะ เช่น การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการต่าง ๆ ให้ เก็บ ในแฟ้มโครงการหลักเฉพาะเรื่อง ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เก็บเอกสารไว้ใน หมวด 11
กสม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวด 6 ปช
ประชุม
ปช 1
การประชุมภายใน
สานักงาน กสม.

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมและบันทึก
การประชุมคณะกรรมการ คณะทางานชุดต่าง ๆ
การประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสานัก

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หากเป็นการประชุมเฉพาะเรื่องสามารถจัดเก็บ
ในหมวดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม
คณะทางานจัดทามาตรฐานการจัดการเอกสารและ
ประเมินคุณค่าเอกสารของสานักงาน กสม. ให้เก็บใน
หมวด 10 สจ 2.1 การบริหารงานเอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อคณะกรรมการ คณะทางานเป็นชื่อแฟ้ม
และแยกแฟ้มตามปี พ.ศ. อาทิ
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงาน
กสม.

สบก.
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ชุดเลขานุการ)
เก็บ 1 ปี ทาลาย
(ชุดผู้เข้าประชุม)

- การประชุมสานักงาน กสม.

สบก.
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ชุดเลขานุการ)
เก็บ 1 ปี ทาลาย
(ชุดผู้เข้าประชุม)

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 6 ปช
ประชุม
ปช 1
การประชุมภายใน
สานักงาน กสม.
(ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
- การประชุมคณะทางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ชุดเลขานุการ)
เก็บ 1 ปี ทาลาย
(ชุดผู้เข้าประชุม)
- การประชุมสานัก/กลุ่มงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
(ชุดเลขานุการ)
เก็บ 1 ปี ทาลาย
(ชุดผู้เข้าประชุม)

ปช 2
การประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายนอก และบันทึกการประชุม หากเป็น
การประชุมเฉพาะเรื่องสามารถจัดเก็บในหมวด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อคณะกรรมการ คณะทางานเป็นชื่อแฟ้ม
และแยกแฟ้มตามปี พ.ศ. อาทิ
- การเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้แทน กสม.
- ในหน่วยงานภายนอก และความเห็นของผู้แทน

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

ทุกหน่วยงาน
ทาลาย หลังจาก
คณะกรรมการสิ้นสุด
ภารกิจ
(คัดเลือกเรื่องสาคัญ
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ)
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หมวด 7 พด - พัสดุ ครุภัณฑ์
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ
แนวทางปฏิบัติการพัสดุ การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์
การจัดจ้างและงานบริการ การจ้างที่ปรึกษา การเบิก - จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การยืม ส่งคืน และการโอนครุภัณฑ์
การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการเช่าครุภัณฑ์
หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 1
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับแนวทาง
ปฏิบัติการพัสดุ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ทุกหน่วยงาน
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติการพัสดุที่ได้รับจาก
ทาลาย หลังจาก
ส่วนราชการอื่น และที่สานักงาน กสม. จัดทา
มีการเปลีย่ นแปลง/ยกเลิก
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตามปี พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุที่ได้รับจาก
ส่วนราชการอื่น
- คาสั่ง
- เอกสารที่สานักงาน กสม. จัดทาขึ้น

พด 2
การจัดซื้อจัดจ้าง

จั ด เก็ บ เอกสารการจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หลักฐานการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดจ้างและ
งานบริการ การจ้างที่ปรึกษา
(กรณีเอกสารการเบิกจ่าย จัดเก็บไว้ที่
หมวด กง – การเงินและงบประมาณ)

พด 2.1
การจัดทาแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง

จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐ านเกี่ ย ว กั บ การจั ด ท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ และประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรื่ อ ง การจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 2.1
การจัดทาแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
(ต่อ)

พด 2.2
การจัดซื้อวัสดุ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ….
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอแผน
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี บันทึกเสนอแบบรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อวัสดุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย
จัดซื้อ ขอบเขตของงาน (TOR) แผนการจัดซื้อ
รายงานขอซื้อ หนังสือเชิญชวน หนังสือแจ้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ การประกาศ
เชิญชวน เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ตารางราคากลาง (ถ้ามี) การประกาศราคากลาง
ในเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ รายละเอียดประกอบการเสนอราคา
ใบเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา การอนุมัติ
ให้จัดซื้อ การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ สัญญา หนังสือมอบอานาจ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 2.3
การจัดซื้อครุภัณฑ์

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
แนวทางการตั้งชื้อแฟ้ม:
จาก สตง. แล้ว
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
เก็บ 10 ปี ทาลาย
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อ ขอบเขตของงาน (TOR) แผนการจัดซื้อ
รายงานขอซื้อ หนังสือเชิญชวน หนังสือแจ้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ ประกาศ
เชิญชวน เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ตารางราคากลาง (ถ้ามี) การประกาศราคากลาง
ในเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ รายละเอียดประกอบการเสนอราคา
ใบเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ
ให้จัดซื้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ
สัญญา หนังสือมอบอานาจ เป็นต้น

- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีคดีความ
หลังจากคดีถึงที่สุด
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย

หมายเหตุ:
การจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องใช้งบลงทุนดาเนินการ
จัดซื้อ และ สตง. จะทาการตรวจสอบเอกสาร
ที่ส่งเบิกจ่ายจากกลุ่มงานคลัง ทั้งนี้ หากประสงค์
จะตรวจเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม สตง. จะขอเพิ่มเติม
จากกลุ่มงานพัสดุ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 7 พด
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
พัสดุ ครุภัณฑ์
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
พด 2.4
จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ งานจ้ า งบริ ก าร
การจัดจ้างและงานบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของ และงานรับผล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์จากบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การรักษาความปลอดภัย
การจ้างทาความสะอาด การจ้างทาของ
งานบารุงรักษาและซ่อมบารุง เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อ ขอบเขตของงาน (TOR) แผนการจัดซื้อ
รายงานขอซื้อ หนังสือเชิญชวน หนังสือแจ้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ ประกาศ
เชิญชวน เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ตารางราคากลาง (ถ้ามี) การประกาศราคากลาง
ในเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ รายละเอียดประกอบการเสนอราคา
ใบเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ
ให้จัดซื้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ
สัญญา หนังสือมอบอานาจ เป็นต้น
หมายเหตุ:
- กรณีการจ้างผู้ชานาญการประจา กสม. ให้เก็บ
เอกสารไว้ในหมวด กสม 3.1 ผู้ชานาญการประจา
กสม.
- กรณีการจ้างเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เก็บเอกสารไว้ในหมวด
บค 15 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจา
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 2.5
การจ้างที่ปรึกษา

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดจ้างที่ปรึกษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
จาก สตง. แล้ว
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
เก็บ 5 ปี ทาลาย
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อ ขอบเขตของงาน (TOR) แผนการจัดซื้อ
รายงานขอซื้อ หนังสือเชิญชวน หนังสือแจ้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ ประกาศ
เชิญชวน เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ตารางราคากลาง (ถ้ามี) การประกาศราคากลาง
ในเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
แต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดประกอบการ
เสนอราคา ใบเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา
อนุมัติให้จัดซื้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ สัญญา หนังสือมอบอานาจ เป็นต้น

จัดเก็บเอกสารรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อ
พด 2.6
รายงานผลการดาเนินการ จัดจ้าง เอกสารสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
จัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น สรุปผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานอื่น
เก็บ 2 ปี ทาลาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 3
การเบิก - จ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ แ ละ
ครุภัณฑ์

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- การเบิกจ่ายวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- ใบเบิกพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
แล้ว เก็บ 5 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การเบิกจ่ายครุภัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
แล้ว เก็บ 10 ปี ทาลาย
- กรณีมีข้อทักท้วง
จาก สตง. และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อสิ้นสุดข้อทักท้วงแล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
พด 4
จัดเก็บเอกสารหลักฐานบันทึกการยืม ส่งคืน และ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การยืม ส่งคืน และการโอน โอนครุภัณฑ์
- กรณีการยืม ส่งคืน
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
เก็บ 5 ปี ทาลาย
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- การยืมและการส่งคืนครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ....
- ใบยืมพัสดุ
- การโอนครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ....

- กรณีการโอนครุภัณฑ์
เมื่อบันทึกข้อมูล
ในทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว
เก็บ 10 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น รายการครุภัณฑ์
ทุกหน่วยงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ หนังสือขอรับโอน รายงานผล เก็บ 1 ปี ทาลาย
การอนุมัติให้โอน หลักฐานการโอน หนังสือถึงแจ้ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
พด 5
การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภท และปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- ทะเบียนวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้วไม่มีปัญหา
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบบันทึกประเภทรถ (แบบ 1 – 2)
- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3)
- บันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
- บันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5)
- รายละเอียดการซ่อมบารุง (แบบ 6)
- การประกันภัยรถยนต์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- การจาหน่ายครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น รายการครุภัณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการ หนังสือขอรับโอน
หน่วยงานอื่น
รายงานผล การอนุมัติให้โอน หลักฐานการโอน
เก็บ 1 ปี ทาลาย
หนังสือถึงแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็นต้น
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หมวด 7 พด
พัสดุ ครุภัณฑ์
พด 5
การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
(ต่อ)
พด 6
การเช่าครุภัณฑ์

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ....
ทุกหน่วยงาน
ทาลาย หลังจากจาหน่าย
บัญชีหมด
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเช่าครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อครุภัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ทาลาย
ทุกหน่วยงาน
หลังจากหมดสัญญาเช่า
แล้วเก็บ 1 ปี ทาลาย

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อ ขอบเขตของงาน (TOR) แผนการจัดซื้อ
รายงานขอซื้อ หนังสือเชิญชวน หนังสือแจ้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ ประกาศ
เชิญชวน เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ตารางราคากลาง (ถ้ามี) การประกาศราคากลาง
ในเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) แต่งตั้ง
คณะกรรมการรายละเอียดประกอบการเสนอราคา
ใบเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ
ให้จัดซื้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อ
สัญญา หนังสือมอบอานาจ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 8 ทด – ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ทาการของสานักงาน กสม. การเช่าพื้นที่ แผนผัง
อาคาร การก่อสร้างและต่อเติมอาคาร การตกแต่งภายใน รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ การบารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
หมวด 8 ทด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทด 1
ที่ทาการของสานักงาน
กสม.

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
กาหนดอายุ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
การจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ทาการของสานักงาน กสม. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เช่น การออกแบบอาคาร แผนผังอาคาร การตกแต่ง หลังสิ้นสุดงาน ส่งมอบ
ภายใน รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ ไฟฟ้า ประปา
หอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์และสาธารณูปโภค การขอใช้สถานที่ทาการ
สัญญาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น

ทด 2
การบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการบารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารสถานที่ รวมทั้งหลักฐานประกอบ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- การซ่อมแซมโดยสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกแจ้งซ่อม
ใบยืนยันการรับบริการ เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ทาลาย

หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
- การซ่ อ มแซมโดยบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
เก็บ 1 ปี ทาลาย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ใบแจ้งซ่อม และ
ใบแจ้งผลการสาเร็จของงาน เป็นต้น
- ระบบสาธารณูปโภค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระบบสาธารณูปโภคของสานักงาน กสม. เช่น เก็บ 5 ปี ทาลาย
ประปา ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารใบแจ้งหนี้
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- งานบารุงรักษาอาคาร สถานที่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น บั น ทึ ก แจ้ ง การ เก็บ 5 ปี ทาลาย
ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานบริการกาจัดปลวก
แมลงสาบ มด หนู และยุง ,บันทึกแจ้งเข้าพื้นที่ หน่วยงานอื่น
เช็ดกระจก เป็นต้น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 9 ทส – เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนงาน
แนวทาง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การพัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล เว็บไซต์ การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง
ประเภทฮาร์ ด แวร์ (Hardware) คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งและซอฟต์ แ วร์ (Software) การจั ด หา
โปรแกรมต่าง ๆ การบารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงาน กสม. ที่ให้บริการภายในสานักงาน กสม. และหน่วยงานภายนอก
หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 1
นโยบาย แผนงานและคู่มือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนแม่บท
แผนปฏิบัติการ แผนงาน แนวทาง แนวปฏิบัติ
ขั้นตอน และคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อย อาทิ
- แ ผน แ ม่ บ ทเทค โนโ ลยี ส ารสน เทศ และ
การสื่อสาร สานักงาน กสม. พ.ศ. .... – ....
- แผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- แนวทาง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และคู่มือต่าง ๆ
เกี่ ย วกั บ งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทาง
แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงาน กสม. เป็นต้น
- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน/
โครงการ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (รายเดือน/รายไตรมาส/
รายปีงบประมาณ) เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 2
การพัฒนาระบบงาน/
เว็บไซต์

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบงาน/ฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. รวมถึง
การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สานักงาน กสม.
จัดทาขึ้น หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ทส 2.1
การพัฒนาระบบงาน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบงาน/ฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน กสม.
รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สานักงาน กสม.
จัดทาขึ้น หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทั้งเอกสารในด้านการดาเนินงานโครงการและ
เอกสารการประชุมคณะกรรรมการ/คณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
- โครงการทั่วไป
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/แผนงาน
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตาม
การประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน อาทิ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
- โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาค ในสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรเครือข่าย
ศูนย์ศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ
การบุกรุก (Intrusion Prevention System)
สานักงาน กสม.
- โครงการสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data
Cleansing) ร่วมกันระหว่างระบบงานต่าง ๆ
ภายในสานักงาน กสม.

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 2.1
การพัฒนาระบบงาน
(ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligent)
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการ
การให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(DNS/DHCP Server Appliance) สานักงาน
กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน บันทึกเสนอ
ขออนุมัติโครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ ขอบเขตของงาน
(TOR) สัญญา ใบสั่งจ้าง หนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม
รายงานการประชุม การติดตามผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน การอบรมการใช้งาน
เอกสารติดต่อประสานงานเพื่อการพัฒนาระบบ
เป็นต้น
ทส 2.2
เว็บไซต์

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงาน กสม. รวมถึง
การพัฒนาเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ที่สานักงาน กสม.
จัดทาขึ้น หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทั้งเอกสารในด้านการดาเนินงานโครงการและ
เอกสารการประชุมคณะกรรรมการ/คณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/แผนงาน
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตาม
การประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน อาทิ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 2.2
เว็บไซต์
(ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน กสม.

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญา
ใบสั่งจ้าง หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม
รายงานการประชุม การติดตามผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน การอบรมการใช้งาน
เอกสารติดต่อประสานงานเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
เป็นต้น
- การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสาร
การติดต่อประสานงานเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ทั้งจากภายในสานักงาน กสม. และ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น
- การพัฒนาเว็บไซต์อื่น ๆ ของสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การติดต่อ
ประสานงานเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงาน
ต่าง ๆ ของสานักงาน กสม. รายละเอียด
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 3
การจัดหาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทั้งประเภทฮาร์ดแวร์ (Hardware)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์
(Software) การเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต (Leased Line) การจัดหาโปรแกรม
Antivirus Gateway การจ้างต่ออายุโดเมนเนม
การเช่าบริการข่าวสารออนไลน์ การเช่าบริการ
Mail Relay Outbound Service (SMTP Relay
Service) Antispam mail และ Parking Domain

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

(กรณีการเบิกจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้ใน
หมวด พด 3 – การเบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
ทส 3.1
การจัดหาฮาร์ดแวร์

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ (Hardware)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Co- location)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
โครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญา
หน่วยงานอื่น
ใบสั่งจ้าง เอกสารคณะกรรมการตรวจรับ
เก็บ 3 ปี ทาลาย
การติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงาน เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

99

หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 3.2
การจัดหาซอฟต์แวร์

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาซอฟต์แวร์
(Software) ซอฟต์แวร์ (Software)
การเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต
(Leased Line) การจัดหาโปรแกรม Antivirus
Gateway การจ้างต่ออายุโดเมนเนม การเช่าบริการ
ข่าวสารออนไลน์ การเช่าบริการ Mail Relay
Outbound Service (SMTP Relay Service)
Antispam mail และ Parking Domain

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
อาทิ
- โครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต (Leased Line)
- โครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus
Gateway
- การจ้างต่ออายุโดเมนเนม
- การเช่าบริการข่าวสารออนไลน์
- การเช่าบริการ Mail Relay Outbound
Service (SMTP Relay Service) Antispam
mail และ Parking Domain
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญา
ใบสั่งจ้าง เอกสารคณะกรรมการตรวจรับ
การติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงาน เอกสารติดต่อประสานงานต่าง ๆ
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 4
การบารุงรักษาฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ (Software)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
ทส 4.1
การบารุงรักษาฮาร์ดแวร์

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
แนวทางการการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- การจ้างเหมาบริการดูแลครุภัณฑ์และระบบ
ต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ
- การจ้างเหมาดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญา
ใบสั่งจ้าง เอกสารคณะกรรมการตรวจรับ
การติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงาน เอกสารติดต่อประสานงานต่าง ๆ
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 4.2
การบารุงรักษาซอฟต์แวร์

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ (Software)
แนวทางการการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
อาทิ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผ่านการตรวจสอบ
จาก สตง. แล้ว
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- โครงการบารุงรักษาระบบเว็บไซต์สานักงาน
กสม.
- โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการ บันทึกเสนอขออนุมัติจัดจ้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญา
ใบสั่งจ้าง เอกสารคณะกรรมการตรวจรับ
การติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงาน เอกสารติดต่อประสานงานต่าง ๆ
เป็นต้น
ทส 5
การบริการ

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงาน กสม. ที่ให้บริการภายในสานักงาน กสม.
และหน่วยงานภายนอก
แนวทางการการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.
อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การแจ้ ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสาร การแจ้งซ่อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รายงานผล
การดาเนินงาน เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 9 ทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 5
การบริการ
(ต่อ)

คาอธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกาหนดชื่อ
แฟ้ม/ ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การขอชื่อผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password)
การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

- การใช้งานอีเมล (E-Mail)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การขอใช้งานอีเมล
การขอเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การขอชื่อผู้ใช้งาน
(Username) และ รหัสผ่าน (Password)
การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกสอบถาม
ความพึงพอใจ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ – สารสนเทศและจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
เอกสารที่ จั ด เก็ บ ในหมวดนี้ เ ป็ น เอกสารเกี่ ย วกั บ ด าเนิ น งานด้ า นสารสนเทศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การบริการและความร่วมมือด้านสารสนเทศ การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการทั้งจากภายในและ
ภายนอกสานักงาน กสม. ความร่วมมือด้านสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ การบริหารจัดการเอกสารของ
ส านั กงาน กสม. การรั บ มอบเอกสารและการจัดหาเอกสาร ศูนย์เก็บเอกสาร การประเมินคุณค่าเอกสาร
การทาลายเอกสาร การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน การบริการจดหมายเหตุ และความร่วมมือ
ด้านจดหมายเหตุ
หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 1
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านข้อมูลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิมนุษยชน
ของสานักงาน กสม. ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ และความร่วมมือด้านสารสนเทศ
สจ 1.1
การบริหารจัดการ
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน การประชุมคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านข้อมูลและสารสนเทศของสานักงาน กสม. เช่น
การประชุมคณะทางานข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงาน กสม. คู่มือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/แผนงาน
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- โครงการ.... พ.ศ. ....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- โครงการสาคัญ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนการดาเนินงาน
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
โครงการและกิจกรรม การอนุมัติโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน หอจดหมายเหตุ
เป็นต้น
- โครงการทั่วไป
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 1.1
- คู่มือ/แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ต่อ)
แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 1 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

- การประชุมคณะทางานข้อมูลข่าวสารของ
ราชการสานักงาน กสม. พ.ศ. ....

ชุดผู้เข้าร่วมประชุม
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ชุดประธาน/เลขานุการ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน การอนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม เก็บ 5 ปี ทาลาย
รายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
เป็นต้น
หอจดหมายเหตุ
สจ 1.2
การจัดหาและรวบรวม
สารสนเทศ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหา การรวบรวม
การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอข้อมูลและสารสนเทศ
และการจาหน่ายออกสารสนเทศ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/กิจกรรม
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

- การจัดหา/รวบรวมสารสนเทศ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือการติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอข้อมูลและสารสนเทศ แบบคาขอ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
- การจาหน่ายออก
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
จาหน่ายพัสดุ เอกสารการประชุม รายชื่อสารสนเทศ
ที่จาหน่ายออก รายงานการประชุม เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 1.3
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการบริการข้อมูลและ
การบริการสารสนเทศ
สารสนเทศ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ทั้งจากภายในและภายนอกสานักงาน กสม.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อกิจกรรม จัดแบ่งตามปี พ.ศ. อาทิ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- เก็บ 5 ปี ทาลาย
- รายงานสรุปผล
การบริการ
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

- การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
หน่วยงานอื่น
สานักงาน กสม.
เก็บ 3 ปี ทาลาย
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น ข้ อ มู ล ผู้ ติ ด ต่ อ ขอรั บ
บริ การสารสนเทศ แบบฟอร์มการขอข้อมูล ข่าวสาร
ของทางราชการ รายงานและสถิติการบริการข้ อมูล
ข่าวสารของทางราชการ เป็นต้น
- การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ข้อมูลสมาชิก
การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการบริการ
การติดตามทวงถาม รายงานและสถิติการบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
สจ 1.4
ความร่วมมือ
ด้านสารสนเทศ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน ระหว่างสานักงาน กสม. กับหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทหน่วยงานความร่วมมือหรือ
ชื่อหน่วยงาน จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- เก็บ 10 ปี ทาลาย
- รายงานการประชุม
และรายงานผล
การดาเนินงาน
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

- สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมาย
และการเมืองการปกครอง
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การติดต่อประสานงาน
เพื่อการบริการสารสนเทศ การประชุมความร่วมมือ
รายงานการประชุม เป็นต้น
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 2
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการจัดการ
การจัดการเอกสาร
เอกสารของสานักงาน กสม.
ทั้งในการด้านการบริหารงานเอกสาร การรับมอบ
เอกสารและการจัดหาเอกสาร ศูนย์เก็บเอกสาร
การประเมินคุณค่าเอกสาร และการทาลายเอกสาร
สจ 2.1
การบริหารงานเอกสาร

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร
การจัดทามาตรฐานการจัดการเอกสารของสานักงาน
กสม. เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานเอกสาร
ของสานักงาน กสม. คู่มือการจัดการเอกสาร
(การบริหารงานเอกสาร การรับมอบเอกสาร
การประเมินคุณค่าเอกสาร การทาลายเอกสาร
การส่งมอบเอกสาร ศูนย์เก็บเอกสาร) คู่มือหมวดหมู่
และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสาร (การจัดเก็บ
เอกสาร) แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะทางาน เป็นต้น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/กิจกรรม
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- โครงการ.... พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนการดาเนินงาน
โครงการและกิจกรรม การอนุมัติโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน
เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- โครงการสาคัญ
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
- โครงการทั่วไป
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 3 ปี ทาลาย
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 2.1
- คู่มือ/แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
การบริหารงานเอกสาร
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
(ต่อ)
แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก

- คณะทางานจัดทามาตรฐานการจัดการเอกสาร
และประเมินคุณค่าเอกสารของสานักงาน กสม.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน การอนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม
เป็นต้น
สจ 2.2
การรับมอบเอกสารและ
การจัดหาเอกสาร

ชุดผู้เข้าร่วมประชุม
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ชุดประธาน/เลขานุการ
เก็บ 5 ปี ทาลาย
รายงานการประชุม
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับมอบเอกสารและ
การจัดหาเอกสารที่หน่วยงานภายในและภายนอก
สานักงาน กสม. มอบให้
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อกิจกรรม จัดแบ่งตามปีงบประมาณ
พ.ศ. อาทิ
- การรับมอบเอกสาร – สานักงาน กสม.
- การรับมอบเอกสาร – หน่วยงานภายนอก
- ทะเบียนรับมอบเอกสาร
- หลักฐานการส่งมอบเอกสาร
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสาร
จากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร บัญชีส่งมอบเอกสาร
หนังสือตอบรับการรับมอบเอกสาร หนังสือ
ตอบขอบคุณ หนังสือทวงถามกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
รายงานการรับมอบเอกสาร และทะเบียนการรับมอบ
เอกสาร เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 2.2
กรณีการรับมอบเอกสารส่วนบุคคลให้ทาดัชนี
การรับมอบเอกสารและ
แบ่งตามชื่อบุคคล เช่น
การจัดหาเอกสาร
- การรับมอบเอกสารส่วนบุคคล ... พ.ศ. ....
(ต่อ)
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสาร
จากเจ้าของเอกสาร บัญชีส่งมอบเอกสาร หนังสือ
ตอบรับการรับมอบเอกสาร หนังสือตอบขอบคุณ
รายงานการรับมอบเอกสาร และทะเบียนการรับมอบ
เอกสาร เป็นต้น
สจ 2.3
ศูนย์เก็บเอกสาร

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลศู น ย์ เ ก็ บ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสาร การดู แ ลความปลอดภัย ทะเบี ย นคลั ง เก็บ เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
เอกสาร แผนผังการเก็บเอกสาร
หอจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม หรือ
ใช้ชื่อหมวดสานัก/กลุ่มงานเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/ชุดเอกสาร
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ

หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- การดูแลความปลอดภัย
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การดูแลความปลอดภัย
การควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น
- ทะเบียนคลังเก็บเอกสาร
- แผนผังการเก็บเอกสาร

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 2.4
จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสาร
การประเมินคุณค่าเอกสาร ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างานประเมิ น
คุณค่าเอกสาร เอกสารการประชุมพิจารณาประเมิน
คุณค่าเอกสาร รายงานการประชุม

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. หรือ
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามกิจกรรม อาทิ
- การประเมินคุณค่าเอกสาร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น โครงการจั ด ท า เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
มาตรฐานการจั ด การเอกสารและประเมิ น คุ ณ ค่ า หอจดหมายเหตุ
เอกสารของสานักงาน กสม. เป็นต้น
- ทะเบียนประเมินคุณค่าเอกสาร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ทะเบียนเอกสารที่ผ่าน เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
การประเมินคุณค่า เป็นต้น
หอจดหมายเหตุ
- คณะท างานประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารของ ชุดผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงาน กสม.
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ชุดประธาน/เลขานุการ
เก็บ 5 ปี ทาลาย
รายงานการประชุม
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 2.5
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาทาลายเอกสาร
การทาลายเอกสาร
การขอทาความตกลงการทาลายเอกสารของสานักงาน
กสม. บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอท าลาย และหนั ง สื อ แจ้ ง ผล
การพิจารณาเห็นชอบให้ทาลายเอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามโครงการ/ชุดเอกสาร
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- การขอทาลายเอกสาร
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การขอทาความตกลง
การทาลายเอกสารของสานักงาน กสม. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายเอกสาร เอกสารการประชุม
รายงานการประชุม ทะเบียนเอกสาร เป็นต้น
- รายงานและสถิติการทาลาย
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น หนั ง สื อ รายงานผล
การท าลายเอกสาร สถิ ติ ก ารท าลายเอกสารของ
สานักงาน กสม. เป็นต้น
- ทะเบียนการทาลายเอกสาร

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

111

หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 3
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
จดหมายเหตุ
ด้านจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการ
สิทธิมนุษยชน
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน การรับมอบ/ส่งมอบ
เอกสารจดหมายเหตุ การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
การบริการจดหมายเหตุ ความร่วมมือ
ด้านจดหมายเหตุ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

สจ 3.1
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
งานจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงานจดหมายเหตุ คู่มือการจัดหมวดหมู่และ
เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ คู่มือการจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
การประชุมคณะทางาน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกชื่อแฟ้มย่อยตามโครงการ/กิจกรรม
จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- โครงการ.... พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนการดาเนินงาน
โครงการและกิจกรรม การอนุมัติโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน
เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- โครงการสาคัญ
เก็บ 10 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
- โครงการทั่วไป
เก็บ 10 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

- คู่มือ/แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก
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หมวด 10 สจ
สารสนเทศและ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 3.1
การบริหารจัดการ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)

สจ 3.2
การรับมอบ/ส่งมอบ
เอกสารจดหมายเหตุ

คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- คู่มือ/แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน (ต่อ)

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานอื่น
ทาลาย หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

- คณะทางานจัดตั้งหอจดหมายเหตุ สานักงาน
กสม.

ชุดผู้เข้าร่วมประชุม
เก็บ 1 ปี ทาลาย
ชุดประธาน/เลขานุการ
เก็บ 5 ปี ทาลาย
รายงานการประชุม
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับมอบเอกสาร
จดหมายเหตุ และการจัดหาเอกสารที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าด้านสิทธิมนุษยชน ที่ กสม.
หน่วยงานภายใน และภายนอกสานักงาน กสม.
มอบให้ และการส่งมอบเอกสารที่ได้รับการประเมิน
ว่ามีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ให้หอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน และสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
หน่วยงานอื่น
เก็บ 5 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทหน่วยงานหรือบุคคล
และจัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- การรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ – สานักงาน
กสม.
- การรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ – หน่วยงาน
ภายนอก
- การส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ – สานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
และสามารถแยกแฟ้มออกเป็นเรื่องได้ อาทิ
- ทะเบียนรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ
- หลักฐานการส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ
คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 3.2
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสาร
การรับมอบ/ส่งมอบ
จากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร บัญชีส่งมอบเอกสาร
เอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือตอบรับการรับมอบเอกสาร หนังสือตอบ
(ต่อ)
ขอบคุณ หนังสือทวงถามกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
รายงานการรับมอบเอกสาร และทะเบียนการรับมอบ
เอกสาร เป็นต้น
กรณีการรับมอบเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล
ให้ทาดัชนี แบ่งตามชื่อบุคคล อาทิ

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

- การรับมอบเอกสารส่วนบุคคล ... พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสาร หน่วยงานอื่น
จากเจ้ า ของเอกสาร บั ญ ชี ส่ ง มอบเอกสาร หนั ง สื อ เก็บ 5 ปี ทาลาย
ตอบรั บ การรั บ มอบเอกสาร หนั ง สื อ ตอบขอบคุ ณ
รายงานการรับมอบเอกสาร และทะเบียนการรับมอบ
เอกสาร เป็นต้น
สจ 3.3
การจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ

จัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การอนุรักษ์รักษาเอกสารจดหมายเหตุ หมวดหมู่
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
เอกสารจดหมายเหตุ การจัดทาเครื่องมือช่วยค้น
หอจดหมายเหตุ
การบันทึกและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการเรียบเรียงและ
จัดทาต้นฉบับในการดาเนินงานบันทึกเหตุการณ์
การทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดูแลคลังเอกสาร
จดหมายเหตุ และการจัดการความเสี่ยงและการรักษา
ความปลอดภัย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามปีงบประมาณ พ.ศ. อาทิ
- โครงการ... - การบันทึกเหตุการณ์ พ.ศ. ...
- รายงานผลการสารวจเอกสาร
- สถิติการจัดเก็บเอกสารลายลักษณ์และ
โสตทัศนจดหมายเหตุ
- แผนผังจัดเก็บและทะเบียน
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารการอนุมัติ
โครงการ แผนการสารวจเอกสาร รายงานการสารวจ
เอกสาร ทะเบียนเอกสาร เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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หมวด 10 สจ
คาอธิบายหมวดหมู่/แนวทางการกาหนดชื่อแฟ้ม/
สารสนเทศและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สจ 3.4
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านจดหมายเหตุ
การบริการจดหมายเหตุ
เช่น การให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณ์และโสตทัศนจดหมายเหตุ
การให้บริการยืม - คืน เอกสารจดหมายเหตุ บริการ
ทาสาเนาเอกสาร การจัดนิทรรศการ การอบรม
การบรรยาย การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ เป็นต้น

กาหนดอายุ
การจัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ 5 ปี ทาลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ 1 ปี ทาลาย

แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามชื่อโครงการ/กิจกรรม
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารกิจกรรมต่าง ๆ
เอกสารการให้บริการ รายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการจดหมายเหตุ เป็นต้น
สจ 3.5
ความร่วมมือ
ด้านจดหมายเหตุ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านจดหมายเหตุ
ระหว่างสานักงาน กสม. กับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม:
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม
แยกแฟ้มตามประเภทหน่วยงานความร่วมมือหรือ
ชื่อหน่วยงาน จัดแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- เก็บ 10 ปี ทาลาย
- รายงานการประชุม
และรายงานผล
การดาเนินงาน
เก็บ 5 ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ

เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การประชุมความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน รายงานการประชุม
การติดต่อประสานงาน เป็นต้น

คู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. (2562)
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