บัญชีคุมแฟ้ มเอกสาร
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองบริหารงานทัวไป
่
โทร . 02-8496202
ลำดับที่
1

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
1 การเงิน
1.1 เงินช่ วยเหลือ
งบประมาณ
และเงินอุดหนุน

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

ค่ำรักษำพยำบำล
เงินช่วยเหลือบุตรและกำรศึกษำ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พสร.)
ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ เงินอุดหนุนกำรแต่งตำรำ
เงินช่วยเหลือค่ำทำศพ เงินสงเครำะห์
เงินกองทุนต่ำงๆ

1.2 บำเหน็จ
บำนำญ

1.2 บำเหน็จ บำนำญ

1.3 เงินค่ำตอบแทน

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

เงินค่ำตอบแทน เงินรำงวัล เงินสมนำคุณ
ค่ำล่ วงเวลำ เบี้ยเลี้ยง
ค่ำสอนพิเศษ ค่ำตรวจและออกข้ อสอบ
เบี้ยประชุม
ค่ำเช่ ำบ้ ำน ค่ำเช่ ำรถ

1.4 เงินเดือน

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

เงินเดือน กำรเลื่อนเงินเดือน
ถือจ่ำยเงินเดือน
โอนอัตรำเงินเดือน
อัตรำเงินเดือนตั้งใหม่

1.5 ค่ำใช้ สอย
ค่ำสำธำรณูปโภค

1.5.1 ค่ำเลี้ยงรับรอง
1.5.2 ค่ำไฟฟ้ ำ นำ้ ประปำ โทรศัพท์

1.6 เงินรำยได้

1.6.1 เงินรำยได้ มหำวิทยำลัย
1.6.2 เงินรำยได้ คณะ

1.7 กำรเงินทั่วไป

1.7.1 รำยงำนกำรเงิน นำส่งเงิน
1.7.2 เงินยืม
1.7.3 หนี้ค้ำงชำระ ซื้อตั๋วเครื่องบิน

จัดเก็บที่

ลำดับที่

2

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
1.7 กำรเงินทั่วไป

2 คาสัง่
มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9

ธนำคำร เช็ค ตั๋วสัญญำใช้ เงิน โอนสิทธิเรียกร้ อง
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ
ภำษี
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ชดใช้ ทุน

1.8 งบประมำณ

1.8.1 กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กันเงินเหลื่อมปี
ผูกพันงบประมำณ ค้ ำงเบิกข้ ำมปี
1.8.2 กำรโอนเงินงบประมำณ (เปลี่ยนแปลง)
1.8.3 กำรจัดสรรเงินงบประมำณ ขอตั้งงบประมำณ
ชี้แจงงบประมำณ
1.8.4 กำรขอเงินงวด กำรใช้ จ่ำยเงิน
1.8.5 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแทนกัน
1.8.6 งบเจรจำธุรกิจ
1.8.7 แปรญัตติงบประมำณ

1.9 กำรตรวจสอบ

1.9.1 กำรตรวจสอบภำยใน

2.1 คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี

2.1.1 คำสั่งต่ำงๆ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมำย
มำตรกำร

2.2 ประกำศ
ระเบียบ ข้ อบังคับ

2.2.1 ประกำศ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหำวิทยำลัย
2.2.2 ประกำศ ระเบียบ ภำยนอกมหำวิทยลัย

2.3 พระรำชบัญญัติ 2.3.1 พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ คู่มือ
พระรำชกฤษฎีกำ คู่มือ ศัพท์บญ
ั ญัติ
3

3 โต้ตอบ
ขอความร่วมมือ

3.1 โต้ ตอบทั่วไป

3.1.1 โต้ ตอบทั่วไป (ตอบขอบคุณ)

3.2 ขอควำมร่วมมือ
ประชำสัมพันธ์

3.2.1 ขอควำมร่วมมือ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ

จัดเก็บที่

ลำดับที่

4

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
3.3 หนังสือ

4 บริหารทัว่ ไป

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
3.3.1 หนังสือ นำมำนุกรม นำมสงเครำะห์
3.3.2 หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ

4.1 กำรจัดตั้ง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร

4.1.1 กำรจัดตั้ง กำรแบ่งส่วนรำชกำร

4.2 แต่งตั้ง
มอบหมำย

4.2.1 แต่งตั้ง มอบหมำยปฏิบัติรำชกำร
ปฏิบัติรำชกำรแทน รักษำรำชกำรแทน มอบอำนำจ

4.3 ปฏิบัติรำชกำร

4.3.1 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
4.3.2 เวร-ยำม กำรดูแลสถำนที่ เวลำปฏิบัติรำชกำร

4.4 สถำนที่ต้ังรำชกำร 4.4.1 สถำนที่ต้ังรำชกำร ย้ ำยที่ทำกำร กำรขอใช้
สถำนที่

5

5 บริหารบุคคล

4.5 สมำคม ชมรม
มูลนิธิ สโมสร

4.5.1 สมำคม ชมรม มูลนิธิ สโมสร

5.1 รับสมัคร

5.1.1 ประกำศรับสมัคร สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
5.1.2 ตำแหน่งว่ำงในองค์กำรต่ำงประเทศ

5.2 คุณวุฒิ ปรับวุฒิ
ข้ ำรำชกำร

5.2.1 กำรปฏิบัติในเรื่องบริหำรบุคคล
5.2.2 กำรเปลี่ยนตำแหน่ง
คำสั่ง เปลี่ยนตำแหน่งข้ ำรำชกำร
5.2.3 กำรเปลี่ยนเงื่อนไขกำรบรรจุ
5.2.4 กำรกำหนดตำแหน่งและกำรทบทวน (สูงขึ้น)
5.2.5 กำรพิจำรณำคุณวุฒิ
5.2.6 ตำแหน่งทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร
5.2.7 คำสั่ง ให้ ข้ำรำชกำรได้ รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ

5.3 กำรลำ ตำย
เกษียณอำยุ

5.3.1 ลำพักผ่อน (ทัศนศึกษำต่ำงประเทศ)
5.3.2 ลำป่ วย ลำกิจ
5.3.3 ลำออกจำกรำชกำร ปลดออก ให้ ออก
ไล่ ออก ลำออกจำกตำแหน่ง

จัดเก็บที่

ลำดับที่

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
5.3 กำรลำ ตำย
เกษียณอำยุ

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9

คำสั่ง อนุญำตให้ ข้ำรำชกำรลำออกจำกรำชกำร
ฌำปนกิจ
ลำอุปสมบท
ลำศึกษำต่อภำยในประเทศ
คำสั่ง ข้ ำรำชกำรลำศึกษำ
เกษียณอำยุ

5.4 กำรรับรำชกำร
ทหำร

5.4.1 ผ่อนผันกำรรับรำชกำรทหำร

5.5 บรรจุ แต่งตั้ง

5.5.1 กำรบรรจุเข้ ำรับรำชกำรเป็ นกรณีพิเศษ
5.5.2 รำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำร ทดลองปฏิบัติรำชกำร
5.5.3 บรรจุข้ำรำชกำร
5.5.4 คำสั่ง บรรจุข้ำรำชกำร
5.5.5 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหำร
5.5.6 แต่งตั้งกรรมกำร ที่ปรึกษำ
5.5.7 กำรขอกำหนดตำแหน่ง อัตรำกำลัง ยืมอัตรำ
5.5.8 คำสั่ง แต่งตั้งข้ ำรำชกำร คำสั่งสภำมหำวิทยำลัย
5.5.9 คำสั่ง บค. แต่งตั้งข้ ำรำชกำร
5.5.10 แต่งตั้งข้ ำรำชกำร แต่งตั้งศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

5.6 กำรโอน ย้ ำย
ยืมตัว

5.6.1 กำรย้ ำย โอน ยืมตัวข้ ำรำชกำร
5.6.2 คำสั่ง โอน ย้ ำยข้ ำรำชกำร
5.6.3 คำสั่ง รับโอนข้ ำรำชกำร

5.7 ควำมชอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

5.8 สวัสดิกำร

5.8.1 สวัสดิกำรสำหรับข้ ำรำชกำร
5.8.2 หนังสือรับรอง
5.8.3 สภำคณำจำรย์

กำรเลื่อนระดับตำแหน่ง
คำสั่ง เลื่อนระดับเงินเดือน ตำแหน่ง
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เหรียญ
ควำมดี ควำมชอบ

จัดเก็บที่

ลำดับที่

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
5.8 สวัสดิกำร

5.9 วินัย
กำรสอบสวน

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
5.8.4 กำรต่ออำยุหนังสือเดินทำง
5.8.5 ขอทำใบอนุญำตพกพำอำวุธปื น
5.9.1 วินัย กำรสอบสวน กำรลงโทษ
5.9.2 คำสั่ง กำรสอบสวน ลงโทษ
5.9.3 บัตรสนเท่ห์ ขอร้ องเรียน

5.10 ประวัติข้ำรำชกำร 5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4

เปลี่ยนชื่อ นำมสกุล
ก.พ. 7
กำรตรวจสอบประวัติ
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในมหำวิทยำลัย

5.11 ลูกจ้ ำง

กำรจ้ ำง บรรจุลูกจ้ ำงประจำ ลูกจ้ ำงชั่วครำว
ลูกจ้ ำงชำวต่ำงประเทศ
คำสั่ง พ. อนุมัติจ้ำงลูกจ้ ำงชั่วครำว
คำสั่ง พ. อนุญำตให้ ลูกจ้ ำงชั่วครำวลำออก
คำสั่ง จ. อนุมัติจ้ำงลูกจ้ ำงลูกจ้ ำงประจำ
คำสั่ง จ. อนุญำตให้ ลูกจ้ ำงประจำลำออก

5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6

6

6 เบ็ดเตล็ด

6.1 งำนกำชำด
6.2 เบ็ดเตล็ด
6.3 คำสั่ง เบ็ดเตล็ด

7

7 ประชุม

7.1
7.2
7.3
7.4

ประชุม สัมมนำในประเทศ
ประชุม สัมมนำในต่ำงประเทศ
ประชุม สัมมนำของมหำวิทยำลัย
ประชุม อกม. คณบดี สภำมหำวิทยำลัย

8

8 ฝึ กอบรม ทุน
บรรยายและดู งาน

8.1
8.2
8.3
8.4

ฝึ กอบรมในประเทศ
ดูงำนในประเทศ ฝึ กงำน
ฝึ กอบรม ดูงำนในต่ำงประเทศ ทุนรัฐบำลต่ำงๆ
เชิญสอน บรรยำย วิทยำกร

จัดเก็บที่

ลำดับที่
9

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
9 วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ 9.1 วัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10 10 รายงาน
และสถิติ

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
9.1.1 กำรจัดซื้อ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ สอบรำคำ
9.1.2 กำรประกวดรำคำ
9.1.3 ระเบียบพัสดุ มอบอำนำจในกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบพัสดุ
9.1.4 แผนที่ รูปถ่ำยทำงอำกำศ
9.1.5 สัญญำ สัญญำซื้อขำย
9.1.6 รำคำมำตรฐำนวัสดุ ครุภัณฑ์
9.1.7 ผ่อนผันครุภัณฑ์เพื่อกำรนำเข้ ำ ยกเว้ นภำษี
9.1.8 นำ้ มัน ยำนพำหนะ
9.1.9 โทรศัพท์ นำ้ ประปำ ไฟฟ้ ำ กำรสื่อสำร
9.1.10 วัสดุ ครุภัณฑ์ท่วั ไป
9.1.11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์
9.1.12 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์
9.1.13 กำรทำลำยเอกสำร

9.2 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ ำง

9.2.1 กำรก่อสร้ ำง ซ่อมแซม
9.2.2 ที่ดิน ที่รำชพัสดุ
9.2.3 สถำนที่ทำงำนของมหำวิทยำลัย

10.1 รำยงำน

10.1.1 รำยงำนกำรศึกษำ ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
10.1.2 กำรตรวจรักษำบุคคลสำคัญ
10.1.3 รำยงำนทั่วไป รำยงำนผลงำน
รำยงำนกำรรับ-ส่งมอบทรัพย์สนิ ของทำงรำชกำร
10.1.4 กำรใช้ เครื่องจักรประมวลผล
10.1.5 ระบบคลังข้ อมูล

10.2 สถิติ

10.2.1 สถิติกำรปฏิบัติงำน
10.2.2 สถิตคิ ่ำใช้ จ่ำยประเภททุน

10.3 แบบสอบถำม

10.3.1 แบบสอบถำมจำนวนข้ ำรำชกำร
10.3.2 กรอกแบบสอบถำมทั่วไป

จัดเก็บที่

ลำดับที่

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
11 11 โครงการ
11.1 โครงกำร

11.1.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
11.1.2 โครงกำรร่วมมือเพื่อผลิตบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ (พัฒนำอำจำรย์)
11.1.3 โครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์
11.1.4 โครงกำรขอควำมร่วมมือช่ วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ
11.1.5 โครงกำรพัฒนำชนบท
11.1.6 โครงกำรสถิติ
11.1.7 โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์
11.1.8 โครงกำรทั่วไป
11.1.9 โครงกำรสมุนไพร
11.1.10 โครงกำรพัฒนำหุ่น
11.1.11 โครงกำรกฎหมำยกำรแพทย์สำธำรณสุข
11.1.12 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำกำรสำธำรณสุข
มูลฐำนอำเซียน
11.1.13 โครงกำรพัฒนำแห่งเสื่อมโทรม

11.2 แผนงำน

11.2.1 แผนงำนทั่วไป

11.3 วิจัย

11.3.1 โครงกำรวิจัย

12 12 นักศึกษา

13 13 บริกำรกำร
ศึกษำ

ชื่อแฟ้ มเอกสำร

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1 หลักสูตร

คำสั่ง ระเบียบ ประกำศ
กำรเงิน
ศึกษำ ฝึ กงำนภำคปฏิบัติ
กิจกรรมนักศึกษำ
ทุน รำงวัลนักศึกษำ
เบ็ดเตล็ด
หนังสือรับรองกำรเป็ นนักศึกษำ
วิชำทหำร
โครงกำรต่ำงๆ

13.1.1 หลักสูตรกำรศึกษำ
13.1.2 แนะแนวกำรศึกษำ และกำรสอบเข้ ำ

จัดเก็บที่

ลำดับที่

หมวดเอกสำร
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
13.2 ปริญญำ
อนุปริญญำ

13.3 กำรเรียน
กำรสอน

ชื่อแฟ้ มเอกสำร
13.2.1 ปริญญำ อนุปริญญำ
13.2.2 คุณวุฒิกำรศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒิ
13.2.3 หนังสือรับรอง
13.3.1 กำรเรียน กำรสอน เกรด
13.3.2 แบบฟอร์ม กบ. 101
13.3.3 ส่งสัญญำกำรเป็ นนักศึกษำ

13.4 ทะเบียนนักศึกษำ 13.4.1 กำรพ้ นสภำพนักศึกษำ ต่อสภำพนักศึกษำ
13.4.2 นักศึกษำลำออก เพิ่ม ถอนรำยวิชำ ลำพัก
13.4.3 เบ็ดเตล็ด นักศึกษำตำย สถำบันสมทบ

14 14 พิธีต่างๆ

14.1 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
14.2 กฐิ นพระรำชทำน
14.3 พิธีต่ำงๆ

15 15 แพทย์ฝึกหัด
แพทย์ประจาบ้าน

15.1 แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้ ำน

จัดเก็บที่

