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ภารกิจสารบรรณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกGน เปIนงานที่เกี่ยวขJองกับหนังสือ เอกสาร
ทางราชการ สิ่งพิมพM ที่มีเขJาออก ทุกวัน เอกสารหรือสิงพิมพMเหลGานั้นไดJมีการทําสําเนาเพื่อสGงตGอหรือแจJงเวียนใหJ
รับทราบภายในสํานักหอสมุด เมื่อรับทราบแลJวก็ทิ้งไป บางเรื่องก็จัดเก็บเขJาแฟRมเพื่อเปIนขJอมูลในการนําไปใชJตGอ ใน
แตG ล ะวั น ก็ จ ะมี ก ระดาษในปริ ม าณที่ ม าก ภารกิ จ สารบรรณ จึ ง ไดJ นํ า Google Drive, Google Team,
Google Sheets, Google Docs มาประยุกตMใชJในการปฏิบัติงาน สอดคลJองกับการเปIนหJองสมุดสีเขียวที่เปIนหนึ่ง
ในยุทธศาสตรMที่สําคัญของสํานักหอสมุด

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, สํานักงานไรJกระดาษ, สํานักงานอิเล็กทรอนิกสM, การใชJงาน Google drive :
สํานักงานหJองสมุด

ABSTRACT
Correspondence work of Khon Kaen University Library relates to books,
government documents, publications that are issued daily. These documents or publications have
been copied and forwarded to inform librarians and library officers. Some files are stored in the
archives for further use, but some are thrown away. Therefore, a large amount of papers is wasted
every day. Thus, the Library correspondence work has introduced Google Drive to help managing
the documents and reducing the paper used as one of the Green Library strategies.
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บทนํา
ภารกิจสารบรรณ งานบริหารและอํานวยการ สํานักหอสมุด เปIนภารกิจที่มีหนJาที่เกี่ยวกับการ
รับเขJา-และสGงออก จัดเก็บเอกสาร หนังสือทางราชการของสํานักหอสมุดทั้งหมด ซึ่งในวันหนึ่งๆมีหนังสือเขJา ออกใน
ปริมาณที่มากและหลากหลายประเภททั้งจากหนGวยงานภายในและหนGวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดเก็บ
เอกสารจึงมีความสําคัญ หนังสือราชการที่เขJาออกบางเรื่องมีความสําคัญตJองจัดเก็บทั้งตJนฉบับ และการสGงถึง
เจJาของเรื่องหรือผูJรับผิดชอบ อาจจะตJองทําฉบับสําเนาสGงถึงผูJรับผิดชอบ ในแตGละเรื่องอาจจะมีการจัดเก็บเอกสาร
และสGงเอกสารมากกวGาหนึ่งชุด ทําใหJเกิดความเสียเวลาในกระบวนการดําเนินงานที่ตJองนําตJนฉบับมาทําสําเนาและ
สGงถึงผูJเกี่ยวขJอง และสิ้นเปลืองกระดาษ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และปkญหาหนึ่งที่
ตามมาก็คือการคJนคืนตJนเรื่องที่จัดเก็บในกรณีที่ผูJรับผิดชอบทําสําเนาเรื่องสูญหาย และกรณีที่ผูJบริหารตJองการ
ตJนเรื่องเพื่ออJางอิงเอกสารที่สําคัญ ทําใหJการคJนคืนเอกสารตJนฉบับเปIนไปดJวยความยากลําบาก เนื่องจากมีจํานวน
มาก ทําใหJยิ่งเสียเวลาในการดําเนินงาน และเอกสารบางครั้งไมGทันตGอความตJองการใชJงานใหJกับผูJบริหาร ซึ่งที่ผGาน
มาภารกิจสารบรรณไดJมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการในระยะแรกไดJปรับการทําสําเนาเอกสารใหJผูJเกี่ยวขJอง
โดยการนําตJนเรื่องมาสแกนแลJวเวียนแจJงผGานจดหมายอิเล็กทรอนิกสM (E-Mail) จะชGวยแกJปkญหาการหลงลืม
เอกสารของผูJเกี่ยวขJองไดJในระดับหนึ่ง แตGยังติดปkญหาการคJนคืนตJนเรื่อง ในระยะที่สองจึงไดJนําเอา Google Drive
ที่เปIนบริการจาก Google มาประยุกตMใชJในการจัดเก็บเอกสารและคJนคืนเอกสาร โดยการนําไฟลMฝากไวJในพื้นที่
จัดเก็บในระบบคลาวดMและการทําสํารองขJอมูลใหJเกิดความปลอดภัย ทําใหJสามารถใชJไฟลMเหลGานั้นไดJในทุกที่ทุกเวลา
ทําใหJสืบคJนขJอมูลไดJอยGางรวดเร็ว สามารถลดการใชJกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือ ปRองกันหนังสือสูญหาย
ระหวGางดําเนินการ
วัตถุประสงค(
1. เพื่อปรับกระบวนการทํางานใหJเปIนระบบและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชJในการปฏิบัติงาน
เอกสาร
2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขJอมูลสามารถคJนคืนเรื่อง
ไดJอยGางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อลดการใชJพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. แยกประเภทของเอกสาร หนังสือตGาง ๆ ทั้งรับเขJา และสGงออก ตลอดจนประกาศ คําสั่ง
ระเบียบตGาง ๆ หนังสือ “ลับ”
2. ดําเนินการสแกนเอกสารทั้งหนังสือรับ หนังสือสGง
3. จัดเก็บเปIนไฟลMตามเลขหนังสือรับ และหนังสือสGง โดยตั้งกลGองเก็บเอกสาร (Folder) และ
จัดเก็บในแตGละเดือน
4. อัปโหลดขึ้นไวJใน Google Drive
5. แชรMใหJกับบุคลากรที่เกี่ยวขJอง
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สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน(
สรุปผล
ในการนําระบบ e-Document มาใชJในการปฏิบัติงานนั้นจะชGวยลดการใชJทรัพยากรสํานักงาน
และชGวยลดเวลาในการติดตGอสื่อสารระหวGางหนGวยงาน สิ่งที่เดGนชัดของการดําเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟลM
อิเล็กทรอนิกสM ทําใหJงานภายในของหนGวยงานรวดเร็วขึ้น การสGงเอกสารระหวGางกันรวดเร็ว แมJการสGงขJามคณะ
สํานัก สถาบัน ก็จะไปไดJทันที สGงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของหนGวยงานลดเวลาอยGางชัดเจน
การจัดการเอกสารดีขึ้น จะมีการจัดหมวดหมูGและเรียกใชJเอกสารยJอนหลังไดJงGายขึ้น ระบบการคJนหาเอกสารจะทํา
ใหJเขJาถึงเอกสารในรายละเอียดไดJมากขึ้น สิ่งสําคัญอยGางมากคือ การลดกระดาษ การลดพื้นที่การเก็บเอกสาร
หากลดการใชJกระดาษ ยGอมหมายถึงการลดคGาใชJจGายของหนGวยงานลงไปไดJมาก
เปรี ย บเที ย บสถิ ติ ก ารใชJ ก ระดาษในการพิ ม พM จ ดหมายราชการตG า ง ๆ กG อ นการนํ า ระบบ
Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสถิติจาํ นวนเอกสารที่จดั เก็บ
ปt

ตJนฉบับ

สําเนา

สGงE-Mail

รวม

2560

1560

1560

0

3120

2561

1975

1665

310

4260

2562

1251

0

1251

1251

จากตารางจะเห็นไดJวGาในปt 2560 ซึ่งยังไมGไดJปรับกระบวนการจะมีปริมาณการจัดเก็บเอกสาร
รวมจํานวน 3,120 แผGน ภายหลังการดําเนินงานที่ปรับปรุงในระยะแรกปt 2561 ที่ลดการทําสําเนาสGงผูJที่เกี่ยวขJอง
และสGงแจJงเรื่องผGาน E-Mail สามารถลดจํานวนการจัดเก็บเอกสารลงประมาณ 310 แผGน และระยะที่สอง ลดการ
ทําสําเนาเอกสารทั้งหมดเปIน 100% สามารถลดจํานวนการทําสําเนาไดJ 1,251 แผGน และหากดําเนินการไดJตGอไป
ภารกิจสารบรรณจะสามารถประหยัดกระดาษและมีพื้นที่ใชJประโยชนMในสGวนตGาง ๆ ของสํานักหอสมุดไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพตGอไป
จากขJอสรุปดังกลGาวเราอาจประยุกตMปรับใชJในการดําเนินงานดJานพัสดุการเงินเพื่อลดปริมาณ
การใชJกระดาษและการจัดเก็บเอกสารทางพัสดุ การเงิน โดยไมGจําเปIนตJองทําสําเนาเอกสารไดJอีกตGอไป อีกทั้งยังใชJ
ประโยชนMในการลดการใชJกระดาษในการประชุมรGวมเครือขGายหJองสมุดมหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแกGน 10 แหGง
อภิปรายผล
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเอกสาร/หนังสือ กGอนและหลังการนําระบบ Paperless Office
มาใชJในการปฏิบัติงานระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562
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เอกสาร/หนังสือจาก
ภายนอกและภายใน
จัดเก็บตJนฉบับเขJาแฟRม
เอกสารและจัดเก็บในตูJ
เอกสาร

คัดแยกเอกสาร/
หนังสือ
นําสําเนาสGงผูJเกีย่ วขJอง
(กรณีมผี ูJเกี่ยวขJองหลาย
คน)

เจJาหนJาที่ลงทะเบียน
รับ-สGง เอกสาร/หนังสือ

เสนอผูJบริหารสั่งการ

สําเนาเอกสาร/หนังสือ
สGงใหJผูJเกี่ยวขJอง

สารบรรณบันทึก
ลงในระบบรับ-สGง
หนังสือ

ภาพที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตั ิงานกGอนนําดําเนินการระบบ Paperless
รับ/คัดแยกเอกสาร

เจJาหนJาที่ลงทะเบียน
รับ-สGงเอกสาร

จัดแฟRม/เสนอ
ผูJบริหาร

ผูJบริหารสั่งการ/ลง
บันทึกสGงผูJเกี่ยวขJอง

ตJนฉบับสGง
ผูJเกี่ยวขJอง/เก็บเขJา
แฟRมสารบรรณ

Scan สGง
ผูJเกี่ยวขJองทาง
E-mail

ภาพที่ 2 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหลังการนําระบบ Paperless มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังนี้
การดําเนินงานพัฒนาระบบจัดการเอกสาร/หนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสMบนคลาวดM ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมขององคMกรใหJดีขึ้น มีขอบเขตดังนี้
1. พัฒนาระบบบนพื้นเทคโนโลยีโดยจัดเก็บบนคลาวดM
2. กําหนดโครงสรJางของการจัดเก็บเอกสาร การกําหนดชนิดของแฟRมขJอมูล การกําหนดสิทธิ
การเขJาถึงขJอมูล
3. ในการคJนหาขJอมูลสามารถทําไดJจากฐานขJอมูล
4. ลดปkญหางานดJานเอกสารที่เกิดขึ้นกGอนมีการนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสMมาใชJ
5. ในการจัดเก็บเอกสารสามารถกระทําไดJดJวยวิธีการอัปโหลดเอกสาร
เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหลังการนําระบบ Paperless office มาใชJ
ในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหนังสือ/เอกสารลงทะเบียนรับเขJา กGอนและหลังการ
นําระบบ Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ปQ

ตนฉบับ

สําเนา

ส5งmail

รวม

คิดเปSนเงิน

2560

1560

3120

0

3120

599.04

2561

1975

3950

350

3950

758.40

2562

1251
(ม.ค.-ก.ค.62)

0

1251

1251

0

จากภาพเปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานกGอนและหลังนําระบบ Paperless
Office มาใชJในการปฏิบัติงาน โดยเก็บสถิติจากหนังสือ/เอกสาร ลงทะเบียนรับเขJามาและเสนอผูJบริหารสั่งการ
เรียบรJอยแลJว ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2563 พบวGา กGอนนําระบบ Paperless Office มาใชJในการปฏิบัติงานมี
การซื้อกระดาษทําสําเนาของงบประมาณปt 2560 จํานวน 599.40 บาท และปtงบประมาณ 2561 จํานวน 758.40
บาท ทั้งนี้ ปtงบประมาณ 2562 ไดJดําเนินการระบบ Paperless office สามารถลดงบประมาณ 100%
หมายเหตุ:
1. กรณีเปIนเอกสาร “ลับ” หนGวยงานยังไมG มีนโยบายใหJจัดเก็บออนไลนMเนื่องจากจํานวน
เอกสาร “ลับ” มีจํานวนนJอยในแตGละปt
2. เนื่องจากภารกิจสารบรรณเพิ่งเริ่มดําเนินงานและกําลังอยูGในระหวGางการเก็บขJอมูลเพิ่มเติม
และมีโครงการใหJบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานในชGวงปลายเดือนมกราคม 2563
3. เอกสาร/หนังสือ ที่สGงใหJบุคลากรทาง E-mail นั้นไดJรับความเห็นชอบจากบุคลากรที่จะ
รับทราบเอกสาร/หนังสือทาง E-mail แลJว และเมื่อบุคลากรไดJรับหนังสือ/เอกสารแลJวก็จะดําเนินงานตามคําสั่งการ
ของผูJบริหารทันที ทําใหJไมGเกิดความลGาชJา
ขอเสนอแนะ
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการจั ด การเอกสาร ซึ่ ง จะเปI น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ระบบ
Paperless Office ดังนี้คือ
1. การคJนคืนเอกสารยJอนหลังทําไดJยาก
2. ระบบอิเล็กทรอนิกสMจะรวดเร็วก็ตGอเมื่อไดJรับความรGวมมือจากทุกภาคสGวนเพื่อปRองกันการ
ทํางานซ้ําซJอน
3. ไมGตJองสGงเอกสารฉบับสําเนาใหJกับผูJเกี่ยวขJองอีกเมื่อดําเนินการสGงทาง E-Mail เรียบรJอย
แลJว
4. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดJานระบบสํานักงานไรJกระดาษไปใชJงานใหJไดJ
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ประสิทธิภาพที่สมบูรณMนั้นควรชี้แจงทําความเขJาใจกับบุ คลากรในหนGวยงานใหJเขJา ใจ และมีการอบรมสัมมนา
ฝzกอบรม เพื่อใหJเกิดทักษะในการใชJงานระบบสํานักงานไรJกระดาษ จึงจะเกิดประโยชนMอยGางมาก
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตJองไดJรับการสนับสนุนจากผูJบริหาร เปIนอยGางดี
ดังนั้นหากจะนําไปใชJงาน ผูJบริหารในองคMกรจะตJองสนับสนุนเพราะผูJบริหารสามารถนําไปใชJเปIนนโยบายในการแจJง
หนังสือเวียนทางระบบเครือขGายเปIนสํานักงานไรJกระดาษ จะทําใหJประสบความสําเร็จไดJ
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระบบการสGงหนังสือเวียนใหJเปIนรายบุคคลหรือ
หนGวยงาน โดยสามารถเขJาถึงขJอมูลไดJเปIนการสGวนตัว หรือหนGวยงานเทGานั้น โดยใชJระบบรหัสผGานและพาสเวิรMดเขJา
สูGระบบเพื่อเปIนการปRองกันหนังสือ/เอกสารของทางราชการตามระเบียบสารบรรณ
การนําไปใชประโยชน(
การนําระบบ Paperless Office มาใชJในสํานักงานนั้นทําใหJสามารถนํามาใชJประโยชนMไดJดังนี้คือ
1. ลดขั้นตอนของเจJาหนJาที่ในการจัดทําตJนฉบับ จัดทําสําเนา และทําลายเอกสาร
2. ลดภารกิจในการเดินทางไปประชุม มาเปIนการประชุมผGานคอมพิวเตอรM รายงานการประชุม
ผGาน Google Drive
3. ลดปk ญหาการจัด ทํ า จัด เก็บ เอกสารซ้ํ าซJ อ นโดยใชJห ลั กการสํ า นัก งานปราศจากเอกสาร
(Paperless Office)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดคGาใชJจGายการดําเนินงานตGาง ๆ ภายในสํานักงาน
5. ชGวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
6. ประหยัดสถานที่จัดเก็บเอกสาร
7. หนGวยงานสามารถขยายเครือขGายไดJ และไดJนําระบบการประชุมกลุGมเครือขGายหJองสมุด
จังหวัดขอนแกGน จํานวน 10 แหGง คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี, วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแกGน, วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกGน, หJองสมุดโรงพยาบาลขอนแกGน, หJองสมุดธนาคารแหGงประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแกG น , หJ อ งสมุ ด เทศบาลนครขอนแกG น, หJ องสมุด องคMก ารบริ ห ารสG ว นจั ง หวั ด ขอนแกGน , หJอ งสมุ ด สG งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานสGงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแกGน (กศน.) ใน
การประชุมเครือขGายโดยใชJการประชุมและรายงานการประชุมบน Google Drive, Google Sheets และดําเนินการ
อบรมการใชJระบบ Paperless Office ใหJกับสมาชิกเครือขGายเพื่อเปIนการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ
รายการอางอิง
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