บทที่ ๕

การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ

การเก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร
หมายถึงงานซึง่ เกีย่ วกับการเก็บข้อมูล เพือ่ ช่วยเพิม่ ความจำ�ในสำ�นัก/กอง และการตัดสินใจทุกระดับ
ของผู้บริหารในทุกสำ�นัก/กอง จำ�เป็นต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อความถูกต้องของการปฏิบัติงาน การจัดการ
หนังสือ/เอกสาร เป็นการดำ�เนินงานด้านหนังสือ/เอกสารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามลำ�ดับขัน้ ตอน คือ การวางแผน
การกำ�หนดหน้าทีโ่ ครงสร้างการจัดเก็บ การกำ�หนดระบบการจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร การเก็บรักษา การควบคุม
และการทำ�ลายหนังสือ/เอกสาร
การตัดสินใจว่าสำ�นัก/กองใดจะใช้ระบบใดในการเก็บเอกสาร เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ ต้องมีการศึกษาว่าระบบใดจะทำ�ให้การปฏิบตั งิ านด้านการจัดเก็บหนังสือ/เอกสารมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ในปัจจุบันระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นระเบียบในการปฏิบตั งิ านบริหารเอกสารไม่ได้ก�ำ หนดวิธกี ารจัดเก็บเอกสารไว้ให้ชดั เจน มีเพียงการกำ�หนด
การจัดเก็บเอกสารไว้อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารไม่สามารถคัดแยก
เอกสารที่สำ�คัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กับเอกสารที่ไม่สำ�คัญออกจากกันได้อย่างชัดเจน และเอกสาร
ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างปฏิบตั กิ บั ทีป่ ฏิบตั เิ สร็จสิน้ แล้วยังคงจัดเก็บอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน ทำ�ให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ไม่สะดวกในการตรวจค้นเรื่องและเป็นปัญหาในขั้นตอนการทำ �ลาย และการ
ส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้แก่สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

การเก็บหนังสือตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้เจ้าของเรื่องรับผิดชอบการเก็บ
โดยกำ�หนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องทำ�บัญชี
หนังสือส่งเก็บ
๓. เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว แต่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
เป็นประจำ�ให้เจ้าของเรื่องเก็บไว้เองเมื่อหมดความจำ �เป็นแล้วให้เจ้าของเรื่องส่งเก็บ เช่นเดียวกับการเก็บ
เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
สรุปข้อปฏิบตั ขิ องส่วนราชการ หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรือ่ งและเจ้าหน้าทีห่ น่วยเก็บทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเอกสารราชการที่ปฏิบัติเสร็จแล้วมีดังนี้
60 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนราชการ

ให้มีหน่วยเก็บ
• จักำด�หนดเจ้
• าหน้าที่ผู้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารราชการในหน่วยเก็บ

เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง

สำ�รวจเอกสารราชการทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบว่าเรือ่ งใดเป็นเอกสารทีป่ ฏิบตั เิ สร็จเรียบร้อยแล้ว
•
และไม่มีอะไรจะต้องทำ�ต่อไปอีก
จัดทำ�บัญชีส่งเก็บ ตามแบบฟอร์มที่ ๑๙ อย่างน้อย ๒ ชุด โดยให้มีต้นฉบับและสำ�เนาคู่ฉบับ
•
ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องเก็บรักษาบัญชีไว้ ๑ ชุด
กำ�หนดอายุการเก็บเอกสารราชการที่จะส่งไปหน่วยเก็บ โดยกำ�หนดว่า “เก็บถึง พ.ศ........”
•
หรือหากเป็นเอกสารราชการที่จะเก็บไว้ตลอดไปให้กำ�หนดว่า “ห้ามทำ�ลาย”
ยนหนังสือเก็บตามแบบ ให้ลงหมายเลขลำ�ดับหมู่ของแฟ้มเอกสาร
• ลงทะเบี
• ส่งบัญชี ๑ ชุด พร้อมเอกสารและเรื่องที่ปฏิบัติทั้งหมดไปให้หน่วยเก็บ

เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บ

ทำ�ทะเบียนเก็บเอกสารตามแบบ
• จักำด�หนดรหั
มเอกสาร
• ประทับตรากำสแฟ้�หนดอายุ
การเก็บบนมุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของเอกสารส่งเก็บ
•
และลงลายมือชื่อย่อกำ�กับตรา “เก็บถึง พ.ศ.. ......” ใช้ประทับเอกสารราชการเพื่อกำ�หนดอายุการเก็บ
โดยประทับตราด้วยหมึกสีนํ้าเงิน ตรา “ห้ามทำ�ลาย” ใช้ประทับเอกสารราชการที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป
โดยประทับตราด้วยหมึกสีแดง

ขั้นตอนการจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร
๑. รับเรื่องที่จะจัดเก็บจากงานสารบรรณ
๒. คัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่ของเนื้อหา โดยดูจากชื่อเรื่อง หรือใจความสำ �คัญของเนื้อเรื่อง
แล้วสรุปใจความเพื่อจะได้เก็บเข้าแฟ้มงานนั้น ๆ เช่น เรื่องขอเชิญประชุมจะจัดเข้าแฟ้มประชุม สัมมนา
และพิธีการต่าง ๆ โดยใช้รหัสหมวดย่อยของแฟ้มประชุมเพื่อง่ายในการค้นหาและง่ายในการทำ�ลายเอกสาร
๓. เรียงลำ�ดับหนังสือก่อน – หลัง โดยดูจากการลงรับของงานสารบรรณ ในการลำ�ดับเลขให้เรียงจาก
วันที่ลงรับจากอดีตขึ้นมาหาปัจจุบัน เนื่องจากเรื่องปัจจุบันอาจต้องยังมีการใช้งานบ่อยครั้ง
๔. ใส่รหัสแฟ้มที่จัดเก็บและใส่เลขลำ�ดับที่ของการจัดเก็บที่หน้าสารบรรณของแฟ้ม เพื่อให้ทราบว่า
เอกสารเรื่องนี้อยู่ในแฟ้มใด และลำ�ดับเลขที่ของเอกสารเพื่อให้ง่ายในการค้นหาและทราบจำ�นวนของเอกสาร
เรื่องนั้น ๆ
๕. ตรวจสอบความถูกต้อง

วิธีการจัดเก็บหนังสือ/เอกสารที่ดี
๑. จำ�แนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอำ�นวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงานของสำ�นัก/กอง
๒. การจำ�แนกแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ในลิ้นชักควรใช้ระบบการอ่านหนังสือ คือเรียงจากซ้ายไปขวา
บทที่ ๕ การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ

61

๓. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า ๑ เรื่องในแฟ้มเดียวกัน
๔. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร
๕. เมื่อค้นเอกสารและนำ�ออกมาใช้เสร็จแล้ว ควรรีบนำ�ไปเก็บที่เดิม
๖. ถ้ายืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้งานจะต้องใส่ “บัตรยืม” หรือ “แฟ้มยืม” ไว้แทนจนกว่าจะนำ�เอา
เอกสารหรือแฟ้มที่ยืมไปมาคืน
๗. เอกสารที่ใช้แล้ว แต่ต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้ ณ ชั้นล่างสุดของตู้
หรือชั้นเก็บเอกสาร

การเก็บหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑. เก็บในพื้นที่จัดเก็บของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยติดต่อขอใช้พื้นที่จัดเก็บ
และรหัสผ่านจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. เก็บลงแผ่นบันทึกข้อมูล

อายุการเก็บหนังสือ
๑. โดยปกติให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือทีต่ อ้ งสงวนเป็นความลับเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หนังสือทางอรรถคดี ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
กรณีหนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จ�ำ เป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี หรือ ๕
ปี แล้วแต่กรณี ให้ทำ�ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๒. เก็บไว้ ๑ ปี สำ�หรับหนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ� และดำ�เนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. เก็บไว้ ๕ ปี สำ�หรับหนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเป็นสำ�เนาคู่ฉบับที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก
ที่อื่น
๔. หนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ให้ทำ�บัญชีส่งมอบหนังสือ ส่งสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ตามแบบ
๕. หนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี และสำ�นัก/กอง มีความจำ�เป็นต้องเก็บไว้เอง ให้จัดทำ�บัญชีหนังสือ
ครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเองส่งมอบให้สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
๖. หนังสือที่ยังไม่ถึงกำ�หนดทำ�ลาย ซึ่งมีความสำ�คัญและประสงค์จะฝากให้สำ�นักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากรเก็บไว้ ให้จัดทำ�บัญชีตามแบบฟอร์ม

การฝากเก็บรักษาหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
๑. ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖ กำ�หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีการจัดเก็บหนังสือที่ยังไม่ถึงกำ�หนดการทำ�ลายและพิจารณาเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสำ�คัญ
และประสงค์จะฝากให้สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเก็บไว้ โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๑ จัดทำ�บัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มตี น้ ฉบับและสำ�เนาคูฉ่ บับ
๑.๒ ส่งต้นฉบับและสำ�เนาคูฉ่ บับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือทีจ่ ะฝากให้ส�ำ นักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
62 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๓ เมื่อสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วจะ
คืนต้นฉบับให้ส่วนราชการเก็บเป็นหลักฐาน
หนังสือทีฝ่ ากยังคงเป็นหนังสือของหน่วยงานผูฝ้ าก หากหน่วยงานต้องการใช้หนังสือหรือขอคืนต้อง
ทำ�หลักฐานไว้ต่อกัน และเมื่อถึงกำ�หนดการทำ�ลายหน่วยงานผู้ฝากต้องดำ�เนินการตามระเบียบต่อไป

หลักเกณฑ์ในการฝากเก็บหนังสือประวัติศาสตร์

เอกสารราชการที่จะนำ�ไปฝากเก็บรักษา จะต้องเป็นเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว อย่างน้อย
•
๒ ปี
เป็นเอกสารที่สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเมินคุณค่าแล้วว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์
•
และมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เอกสารที่มีการกำ�หนดอายุการจัดเก็บเอกสารแล้ว
• เป็เมือ่นฝากเก็
บเอกสารจนครบอายุการฝากเก็บเอกสารแล้วจะต้องส่งมอบให้ส�ำ นักหอจดหมายเหตุ
•
แห่งชาติ กรมศิลปากร

การรักษาหนังสือ
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลการเก็ บ หนั ง สื อ ดู แ ลรั ก ษาให้ ห นั ง สื อ อยู่ ใ นสภาพใช้ ใ นราชการได้ ทุ ก โอกาส
หากชำ�รุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมให้ใช้ได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสำ �เนามาแทน หากชำ�รุดเสียหาย
เกินกว่าจะซ่อมแซมได้ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย
ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสำ�คัญที่เป็นการแสดงเอกสิทธิก็ให้
ดำ�เนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

การยืม
การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว/หนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ/หนังสือที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ
๑. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่านำ�ไปใช้ในราชการใดในหนังสือขอยืม
๒. ผู้ยืมต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บหนังสือ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ขอยืม
๓. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔. การยืมหนังสือในกรมเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นระดับฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๕. หากเป็นบุคคลภายนอกขอยืมหนังสือจะไม่ให้ยืมออกไป แต่จะให้ดูหรือคัดลอกเท่านั้น โดยได้รับ
อนุญาตจาก ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/กอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน

บทที่ ๕ การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ
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