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บทคัดย่อ  
           ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งระบบงานที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี สามารถนำมาใช9ในการบริหารจัดการเอกสารของทางราชการในการทำลายเอกสาร เนื่องจากระบบ

ดังกลAาวมีความปลอดภัยในการจัดเกบ็ข9อมูลอยAางเปGนระบบ เชื่อมโยงข9อมูลและสืบค9นข9อมูลได9ทุกเมื่อที่ต9องการ อีก

ทั้งยังเปGนการสAงเสริมภาพลักษณPใหมAที่ทันสมัยให9องคPกร พร9อมทั้งเปGนการนำเทคโนโลยีมาใช9ในการปฏิบัติของ

เจ9าหน9าที่ผู9ปฏิบัติงานอีกหนึ่งระบบ จากผลการนำระบบดังกลAาวมาใช9ในกระบวนการทำลายเอกสารของสำนักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสรุปได9วAา การนำระบบดังกลAาวมาใช9สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา 

ลดคAาใช9จAายในการดำเนินการ สAงผลให9การบริหารจัดการด9านเอกสารมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด

คAาใช9จAายของหนAวยงาน กอรปกับสำนักวิทยบริการ เปGนหนAวยงานที่ได9รับการรับรองให9เปGนห9องสมุดสีเขียว มีการ

รณรงคP สร9างจิตสำนึกให9บุคลากร ผู9ใช9บริการลดขยะ  และนี่จึงเปGนอีกหนึ่งชAองทางที่สำนักวิทยบริการสามารถ

นำมาใช9ในการลดขยะ ลดโลกร9อนอยAางยั่งยืน 

 

คําสําคัญ: งานสารบรรณ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP, ทำลายเอกสาร 

 
 
ABSTRACT 
 Electronic documentation system is system that the Office of Academic Resources 

using management for shred document because security data system.  Link data and access it 

whenever you want and also to promote a new modern image for the organization as well along 

with the use of technology in the practice of staff operating another system. The implementation 

of a system can reduce procedures, time consuming, and operating costs. As a result, document 

management is convenient, fast, safe, and saves the agency's expenses. Collaboration with the 

Office of Academic Resources, It is an agency that has been certified as a green library. There is a 



campaign to raise awareness among personnel. Waste reduction service users and this is another 

method that the Academic Resource Center can use to reduce waste and sustainable global 

warming. 

 

Keyword: Correspondence, Electronic Correspondence system, Document Shredding 

 

บทนํา  
 ปxจจุบันในหนAวยงานตAาง ๆ ในองคPกรทั้งภาครัฐและเอกชน จะประสบปxญหาในการจัดการ

เอกสาร หากหนAวยงานใดมีระบบการจัดการเอกสารที่ดีและมีประสิทธิภาพยAอมสAงผลตAอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยAางเห็นได9ชัด ในทางกลับกันหากหนAวยงานใดไมAมีระบบการจัดเอกสารที่ดีจะทำให9การค9นหาเอกสาร

ต9องใช9เวลาเปGนนาน ซึ่งจะสAงผลให9การปฏิบัติงานเกิดความลAาช9า ซึ่งในการปฏิบัติงานในปxจจุบันบุคลากรต9องทำงาน

แขAงขันกับเวลา ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร หนAวยงานควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี

และมีประสิทธิภาพ  

 ระบบงานสารบรรณเปGนระบบที่เกี่ยวข9องกับการบริหารจัดการงานเอกสาร และเปGนปxจจัยหนึ่งที่

ทำหน9าที่ในการสAงสารการสั่งการจากผู9บริหาร ถึงผู9ปฏิบัติงานในองคPกรทุกสAวนงาน ซึ่งสAงผลทำให9การบริหารจัดการ

ด9านอื่น ๆ ดำเนินไปด9วยความเรียบร9อย บรรลุตามวัตถุประสงคPได9อยAางมีประสิทธิภาพ เริ่มกระบวนการตั้งแตAการ

จัดทำ  การรับเข9า การสAงออก การจัดเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการทำลายเอกสาร  ซึ่งระบบสารบรรณเดิมมีความ

ซับซ9อนในการปฏิบัติงาน ทำให9เกิดความลAาช9า  สิ้นเปลืองทรัพยากร สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารฉบับจริง 

และเสียเวลาในการทำงานเปGนอยAางมาก ดังนั้น หลาย ๆ หนAวยงานจึงมีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีมาใช9ในการ

ปฏบิตังิานมากขึน้ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  จึงเปGนอีกหนึ่งหนAวยงานที่มีการพัฒนาในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช9

ในการปฏิบัติงานเชAนกัน ซึ่งเรียกระบบนี้วAา “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP” 

 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP  เปGนอีกหนึ่งระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช9ในการบริหาร

จัดการเอกสารของทางราชการ ใช9ในการรับ-สAงข9อมูลขAาวสารสารจากหนAวยงานหนึ่งไปยังอีกหนAวยงานหนึ่ง สAงสาร

ระหวAางบุคลากรในหนAวยงานเอง และเชื่อมโยงกับหนAวยงานตAาง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้การสAงสารตAาง ๆ  เริ่มตั้งแตAการ

รับเข9า การสAงออก การจัดเก็บรักษา ไปจนถึงการทำลายเอกสาร ซึ่งเปGนระบบที่ทำให9การทำงานทางด9านเอกสารมี

ความสะดวก รวดเร็ว ประหย9ดและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  มีการจัดเก็บข9อมูลที่เปGนแบบอิเล็กทรอนิกสPอยAาง

เปGนระบบ ข9อมูลมีความปลอดภัยสามารถสืบค9นได9ทุกเมื ่อที ่ต9องการ สAงผลให9การบริหารงานด9านเอกสารมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได9มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPมาใช9

ตั้งแตAป� 2562 เรื่อยมาจนถึงปxจจุบัน  ถึงแม9การใช9ระบบดังกลAาวจะสามารถลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรในด9าน

ตAาง ๆ ได9เปGนอยAางดี  แตAกระนั้นในปxจจุบันเอกสารที่มีไปมาระหวAางสAวนราชการ ระหวAางหนAวยงาน ระหวAางบุคคล 

ยังมีเอกสารที่ยังจะต9องจัดเก็บเอกสารฉบับจริง  เพื่อใช9ในการอ9างอิงหรือตรวจสอบ เชAน เอกสารด9านการเงิน พัสดุ 

เปGนต9นไป  ซึ่งในแตAละป�เอกสารดังที่กลAาวมาข9างต9นมีจำนวนมากมาย สAงผลให9พื้นที่หรือสถานที่ในการจัดเก็บ

เอกสารไมAเพียงพอ กอรปกับสำนักวิทยบริการเปGนหนAวยงานที่ได9รับการรับรองให9เปGนห9องสมุดสีเขียว มีการปลูกฝxง 



และสร9างจิตสำนักในการรักษาสิ่งแวดล9อมให9กับบุคลากร มีการรณรงคPในการลดใช9กระดาษเพื่อลดการสร9างขยะ 

ดังนั้น ในกระบวนการตามระบบงานสารบรรณ มีกระบวนการในการ “ทำลายเอกสาร” ที่มีอายุป�ครบกำหนดการ

ทำลาย ซึ่งมีจำนวนอยูAอยAางมากมายที่จะต9องดำเนินการ  แตAทั้งนี้การทำลายเอกสารของทางราชการจะต9องมีการ

ดำเนินการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสาร

บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 อยAางถูกต9อง 

 วีณา เนตรสวAาง และสุรัตนา สังขPหนุน (2555) ได9ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐาน              

ข9อมูลการจัดเก็บเอกสารสำหรับหนAวยงานการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคPเพื ่อใช9เปGนเครื ่องมือในการ

บริหารงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสAงหนังสือ การเก็บ

เอกสาร                การสืบค9นข9อมูลเอกสารรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด9านเอกสารให9มีความ

สะดวกรวดเร็ว ลดปxญหาการสูญหายของเอกสารลดการใช9แฟ�มกระดาษ ลดพื้นที่การใช9ตู9ในการจัดเก็บเอกสาร ลด

การสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ9อนในระบบงานเอกสารแบบเดิม 

 ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสารบรรณ พ.ศ.

2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นป�ปฏิทิน   

 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บเรียบร9อยแล9ว แจ9งผลการสำรวจให9หัวหน9า

สAวนราชการระดับกรมพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 3  แตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยหนAวยงานจัดทำบันทึกเสนอหัวหน9าของ

สAวนราชการพิจารณาแตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด9วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก           

อยAางน9อยสองคน 

 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการที่ได5รับการแต8งตั้งพิจารณาหนังสือขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอ

ทำลายวAาเอกสารใดควรทำลาย เอกสารใดควรสงวนไว9ชั่วคราว แล9วทำบันทึกเสนอหัวหน9าสAวนราชการเพื่อพิจารณา

สั่งการ 

 ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาสั่งการของหัวหน9าสAวนราชการ หากเห็นชอบด9วยวAาควรทำลาย จัดทำ

บันทึกสAงเรื่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีพิจาณา 

 ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติแหAงชาติ

อุบลราชธานีจะพิจารณารายการในบัญชีเอกสารขอทำลาย แล9วแจ9งผลการพิจารณากลับไปให9สAวนราชการนั้นทราบ

ภายใน 60 วัน 

 ดังนั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได9เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการ

เอกสารงานธุรการ ด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสาร เนื่องจากจะสามารถลดขั้นตอน ลด

ระยะเวลา ลดคAาใช9จAาย  ในการดำเนินการ สAงผลให9การบริหารจัดการเอกสารงานธุรการของทางราชการให9มีความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 



วัตถุประสงค์ (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา) 

 1. เพื่อลดขั้นตอน  ลดระยะเวลาในการจัดพิมพPรายชื่อหนังสือทำลาย 

2. เพื่อลดคAาใช9จAายในการดำเนินการจัดพิมพPรายชื่อหนังสือทำลาย 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา) 

 1. อัพโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP โดยจัดกระทำทุกสิ้นเดือน 

พร9อมลงรายละเอียดหมวดหมูAหนังสือที่ได9มีการวิเคราะหPไว9แล9วในเบื้องต9น 

 2. จัดเก็บเอกสารฉบับจริงเข9าแฟ�มตามหมวดหมูAที่ได9ระบุไว9ในคูAมือตารางกำหนดอายุการเก็บ

เอกสาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 2562 

 3. เมื่อสิ้นป�ปฏิทิน สำรวจรายหนังสือที่ครบอายุป�ทำลาย และดำเนินการตามขั้นตอนการทำลาย

หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2548 ภายใน 60 วัน 

 4. แตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือเพื่อพิจารณาตามบัญชีรายชื่อหนังสือขอทำลาย 

 5. จัดทำบันทึกสAงเรื่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีพิจารณา 

 6. รายงานผลการพิจารณาจัดทำบันทึกสAงเรื ่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอ

จดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีพิจารณา 

 7. การพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติแหAงชาติอุบลราชธานีจะ

พิจารณารายการในบัญชีเอกสารขอทำลาย แล9วแจ9งผลการพิจารณากลับไปให9สAวนราชการนั้นทราบภายใน 60 วัน 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา) 

                        การจัดการเอกสารงานธุรการ ด9วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปรียบเทียบแผนภูมิขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

  

 

 

เชิงคุณภาพ  

 จากแผนภูมิข9างต9น กระบวนการทำลายหนังสือราชการแบบเดิมกระบวนการในการทำลาย

เอกสารจะดำเนินการหลังสิ้นป�ปฏิทิน ซึ่งใช9เวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน (มากหรือน9อยขึ้นอยูAกับจำนวนเอกสาร) 

พร9อมคัดแยกและระบุหมวดหมูAตามคูAมือกำหนดอายุการเก็บเอกสาร ในขั้นตอนนี้ใช9เวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน

โดยผู9รับผิดชอบหรือผู9ปฏิบัติงานอาจจะดำเนินการควบคูAไปพร9อมกับการคัดแยก  ในขั้นตอนตAอมาผู9ปฏิบัติงาน หรือ

ผู9รับผิดชอบจัดพิมพPรายชื่อตามแบบบัญชีขอทำลาย ซึ่งการดำเนินการต9องใช9ระยะเวลาในการดำเนินการไมAน9อยกวAา 

1-3 สัปดาหP และหากเอกสารมีจำนวนมากการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะเกิด คAาใช9จAายในการดำเนินการเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ขั้นอยูAกับจำนวนเอกสารวAามีจำนวนมากหรือน9อยเชAนกัน  ในขั้นตอนของการดำเนินการระหวAางการจัดเก็บ

(1) สำรวจหนังสือราชการฉบับจริง 

หลังสิ้นป�ปฏิทิน 

ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน  

(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร) 

 

(2) วิเคราะหP/คัดแยกตามหมวดหมูA 

ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน 

(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร) 

 

ขั้นตอนเดิม 

(3) จัดพิมพPบัญชีรายชื่อหนังสือตามแบบ

บัญชีขอทำลาย 

- ใช5ระยะเวลา 1-3 สัปดาหL  

(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร) 

      - มีค8าใช5จ8ายในการดำเนินการ 

 

(1) อัพโหลดไฟลPจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสP/ลงรายละเอียดหมวดหมูA

ทุกเดือนตามแบบบัญชีขอทำลาย/จัดเก็บ

เข9าแฟ�มเพื่อรอทำลาย 

ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน  

(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร) 

 

(2) สิ้นป�ปฏิทินดำเนินการแตAงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณา/จัดสAงบัญชี

รายชื่อขอทำลาย 

(4) แตAงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/จัดสAง

บัญชีรายชื่อขอทำลาย 

ขั้นตอนใหมYโดยใช[ระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส] 



เอกสารกAอนการสำรวจไมAรัดกุมเพียงพอ อาจทำให9เอกสารสูญหายระหวAางการจัดเก็บได9 และสAงผลให9การสืบค9น

หนังสือต9องใช9เวลาในการดำเนินการได9ลAาช9า เนื่องจากผู9ปฏิบัติงาน หรือผู9รับผิดชอบมิได9จัดเก็บเอกสารไว9ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสP โดยรวมการดำเนินการในแบบเดิมจะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2-4 สัปดาหP 

 ในการดำเนินการในปxจจุบัน การบริหารจัดการเอกสารงานธุรการโดยการนำระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสPมาใช9ในการทำลายเอกสารที่ผAานระบบดังกลAาว  ในเบื้องต9นเมื่อมีการรับ–สAง ผู9ปฏิบัติงานได9วิเคราะหP

หมวดหมวดหมูAหนังสือตามคูAมือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร9อมจัดเก็บข9อมูล

เปGนแบบอิเล็กทรอนิกสP โดยมีการอัพโหลดไฟลPข9อมูลอิเล็กทรอนิกสPเพื่อลงรายละเอียดหมวดหมูAหนังสืออีกครั้งใน

ไฟลPที่อัพโหลด ตามแบบบัญชีหนังสือขอทำลาย เนื่องจากตามระบบยังไมAสามารถเรียกใช9ระเบียนนี้ได9 พร9อมจัดเก็บ

เอกสารเข9าแฟ�มตามหมวดหมูAในทุกสิ้นเดือน ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน  ซึ่งเมื่อถึงสิ้นป�ปฏิทินสามารถ

รวบรวมเอกสารฉบับจริงพร9อมบัญชีรายชื่อขอทำลายที่ได9ดำเนินไว9แล9ว เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได9ภายใน 

1-2 สัปดาหP อีกทั้งการดำเนินการในสAวนนี้มิได9มีคAาใช9จAายเกิดขึ้นแตAอยAางใด ซึ่งโดยรวมการจัดการเอกสารงานธุรการ 

ด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสารใช9ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาหP 

 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์ 

 จากแผนภูมิสามารถสรุปได9วAา ขั้นตอน กระบวนการทำลายหนังสือราชการที่มาจากระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสPมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ9อนและงAายตAอการสืบค9น อีกทั้งเมื่อสิ้นป�ปฏิทินทำให9

ผู9รับผิดชอบสามารถดำเนินการได9ทันที สAงผลให9การดำเดินงานด9านบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะ

เห็นได9จากแผนภาพข9างต9น 

 ข9อเสนอแนะ 

 จากผลการดำเนินงานพบวAา การจัดเก็บเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPเมื่ออัพโหลด

เพื่อมาจัดทำบัญชีรายชื่อขอทำลาย ยังไมAสามารถแสดงผลหมวดหมูAหนังสือที่ได9วิเคราะหPและลงรายละเอียดไว9ใน

ระบบ ดังนั้นผู9ปฏิบัติงาน หรือผู9รับผิดชอบจะต9องมีการจัดทำรายละเอียดซ้ำอีกครั้ง ซึ่งสAงผลให9มีการทำงานซ้ำซ9อน

ในสAวนนี้เกิดขึ้น เห็นควรมีการพัฒนาระบบดังกลAาวให9สามารถแสดงผลหมวดหมูAเอกสารในการอัพโหลดข9อมูล

เพิ่มเติม 

 การนำไปใช9ประโยชนP 

 หนAวยงานการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPมาใช9เปGนแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารงาน

ธุรการด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP ในการทำลายเอกสาร ซึ่งสามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลด

คAาใช9จAายในการทำลายเอกสารได9 
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