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หนังสือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eMemo)
หนังสือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ e-Memo หมายถึง แบบฟอร์มของหนังสือประเภทต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนําใช้ในงานหนังสือของสภากาชาดไทย ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก
ที่รองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) และหนังสือแบบตอบรับ ที่พัฒนาเพื่อใช้ตอบกลับในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์การใช้งานดังกล่าวจะก่อให้เกิดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการลดการกระดาษ
ในองค์กร ตั้งแต่การร่างแบบฟอร์มบันทึก, การตรวจร่าง, การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (eSignature), การทําสําเนา
ส่งถึงหน่วยงาน และ การตอบกลับจากหน่วยงานผู้รับ ทั้งนี้ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดตาม
งานเอกสารในระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การใช้งานจะนํามาเริ่มประยุกต์ใช้กับ “หนังสือเวียน, หนังสือเชิญประชุม, หนังสือเชิญอบรม/เชิญ
สัมมนา เชิญเป็นกรรมการ” โดยหน่วยงานผู้รับสามารถตอบกลับ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ แบบฟอร์ม
หนังสือภายใน และแบบฟอร์มหนังสือภายนอกสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เพื่อให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการลดการใช้กระดาษขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าสู่การลดการใช้กระดาษ ในกระบวนการร่างหนังสือ
2. เพื่อลดต้นทุนในการบริหารงาน ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายน้ํามัน , ค่าโทรสาร, ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณีย์, กําลังคน
3. เพื่อลดภาระงานการสําเนา จัดเรียง นําส่งหนังสือ (อาทิเช่น งานเวียนทราบ เชิญประชุม อบรม/สัมมนา
เชิญเป็นกรรมการ) และสามารถกระชับเวลาได้รวดเร็วขึ้น สามารถลดทอนงานและอัตรากําลังในงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ในระยะยาว
4. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การรับ-ส่งหนังสือ และลดขั้นตอนการทํางานเอกสารซ้ําซ้อน และสนับสนุนข้อมูล
ให้กับผู้บริหารให้ต่อทันสถานการณ์
5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเข้าสู่การเป็นสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) สามารถติดตามในแต่ละ
ขั้นตอนของการดําเนินงานเอกสารได้และพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีการทํางานเป็นมาตรฐาน
6. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพ
7. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถติดตามงาน, สั่งการผ่านการใช้งานบน
Phone ได้
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Work Flow ขั้นตอนการทํางานระบบ eMemo และ e-Signature

หมายเหตุ : การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Tablet หรือ Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ Windows
Phone สามารถใช้งานระบบในฟังก์ชันการทํางาน อาทิ การติดตามงานเอกสาร, การบันทึกการทํางาน และการลงนามเอกสารในระบบ
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1. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มี 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1.1 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
1.2 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (จดหมายหัวกาชาด)
1.3 แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ
1.4 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (กช.) (ลงนามโดยเลขาธิการฯ)
2. การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กับ หนังสือ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 หนังสือเชิญประชุม
 หนังสือเชิญอบรม
 หนังสือเชิญเป็นกรรมการ
 หนังสือเวียน (เติม ว.)
3. การเลือกใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 4 ประเภท โดยพิจารณาดังนี้
3.1 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
ประยุกต์ใ ช้กับหนังสือ เชิ ญประชุม , เชิญอบรม/สั มมนา, เชิญเป็นกรรมการ และหนังสือเวียน เริ่มจาก
กระบวน ร่าง, ตรวจสอบ และ การลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ระบบจะทําการออกเลขที่
หนังสือของหน่วยงานให้อัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานต้นเรื่อง ดําเนินการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาดไทย
3.2 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (จดหมายหัวกาชาด)
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งการส่ ง ออกไปยั ง หน่ ว ยงาน หรื อ บุ ค คลภายนอก เริ่ ม จากกระบวน ร่ า ง,
ตรวจสอบ และ การลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
(e-Signature) ระบบจะทําการออกเลขที่หนังสือของ
หน่วยงานให้อัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานต้นเรื่อง ดําเนินการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลของผู้รับ
ปลายทาง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป
3.3 แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ
ประยุกต์ใช้ในการตอบกลับผ่านระบบ ที่หน่วยงานต้นทางได้ส่ง แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
สอบถามเกี่ยวกับ เชิญประชุม, เชิญอบรม/สัมมนา, เชิญเป็นกรรมการ และหนังสือเวียน
โดยหน่วยงานผู้ตอบกลับเริ่มจากกระบวนการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการตอบกลับ ระบบจะ
ทําการออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานให้อัตโนมัติ
หน่วยงานต้นเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทราบข้อมูลการตอบกลับ ได้อัตโนมัติ
3.4 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก(กช.)
ประยุกต์ใช้กับหนังสือที่ต้องการขอเลขที่ กช. (ลงนามโดยเลขาธิการฯ)
เริ่มจากกระบวน ร่าง, ตรวจสอบตามกระบวนการภายใน ศูนย์, สํานักงานฯ และทําการส่งมายัง ตะกร้างาน
สารบรรณกลางสภากาชาดไทย เพื่อทําการตรวจสอบและพิจารณาลงนาม (โดยเลขาธิการฯ) จากนั้นหน่วยงาน
ต้นเรื่องดําเนินการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลของผู้รับปลายทาง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ซึ่ง
สําเนาเอกสารได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
4 การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) คือ ผู้ใช้งานที่มีสิทธิที่จะลงนามในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ตําแหน่งงานที่จะลงนามได้ คือ ผู้อํานวยการ หรือ ผู้รักษาการแทน และ ท่านเลขาธิการฯ
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5. ขั้นตอนการสร้าง แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) และการตอบกลับ ด้วย หนังสือตอบรับ

1 ตะกร้าร่าง eMemo คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน (ร่าง)
ผู้ใช้งาน
ดําเนินการ
1.1 ผู้ร่าง
> เลือก “แบบฟอร์มหนังสือภายใน” (บันทึกข้อความ)
> ใส่รายละเอียดการร่าง
> ระบบสร้าง “หนังสือร่าง” (ได้เลขที่ร่าง)
1.2 ผู้ตรวจสอบร่าง

สัญลักษณ์
(e ดํา)
> ตรวจสอบ, พิจารณาหนังสือร่าง
(e แดง)

(e เขียว)
เมื่อดําเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่ง หนังสือร่าง ไปยัง ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
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2 สารบรรณ ผู้สร้าง eMemo คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
ผู้ใช้งาน
2.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดําเนินการ
คลิกรับ “เรื่องร่าง”
(e เขียว)

2.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ/เลขาฯ ผู้บริหาร 2.2.1 พิจารณาและดําเนินการ , ตรวจสอบความถูกต้อง

2.2.2 เสนอ ผู้บริหารลงนาม (ผอ./ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม)

2.3 ผูล้ งนาม (e-Signature)
(ผอ. / ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม)
2.4 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

(เครื่องหมายถูก สีดํา)
** กรณีเสนอ รอง, ผช. ตรวจสอบก่อนลงนาม
เลือกสถานะ
(เครื่องหมายถูก สีน้ําเงิน)
จากนั้นให้ดําเนินการในเสนอ ผู้บริหารลงนาม ต่อไป
- พิจารณาลงนามเอกสาร
- ระบบออกเลขที่หนังสือภายในให้อัตโนมัติ
คลิกส่ง

ไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

3 สารบรรณ ผู้รบั eMemo / ตอบกลับ
ผู้ใช้งาน
3.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
3.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ / เลขาฯ ผู้บริหาร
3.3 จนท.งานสารบรรณ

ดําเนินการ
คลิกรับ “เรื่อง eMemo”
พิจารณาและดําเนินการ กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รับคําสั่งการ เพื่อดําเนินการ ดังต่อไปนี้
3.3.1 เสนอ, บันทึก, ส่ง หรือ ปิดงาน
3.3.2 กรณี ตอบกลับ (มี 2 วิธี)
3.2.2.1 ให้คลิกปุ่ม
ใส่ รายละเอียดการ เพื่อ ตอบกลับ ดังนี้
*แจ้งสถานะของหน่วยงาน=ยินดี, ขัดข้อง, อื่นๆ
* ช่อง รายละเอียด = ใส่ คําสั่งการ
* ผู้ประสานงาน * ฝ่าย/กลุ่มงาน * เบอร์โทรศัพท์
ระบบทําสร้างเรื่องตอบกลับ + เลขที่หนังสือ
เชื่อมโยงต้นเรื่อง
> กดปุม่ ปิดงาน (หนังสือตอบรับ)
3.2.2.2 เพิ่มภาพสแกน ใน “บันทึกต้นทาง”

** หน่วยงานต้นเรื่อง**
สามารถติดตามสถานะของ “เอกสารตอบกลับ” ได้จาก “เลขที่หนังสือส่งออก”
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6. ขั้นตอนการสร้าง แบบฟอร์มหนังสือส่งภายนอก (จดหมายหัวกาชาด)

1 ตะกร้าร่าง eMemo คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน (ร่าง)
ผู้ใช้งาน
ดําเนินการ
1.1 ผู้ร่าง
> เลือก “แบบฟอร์มหนังสือภายนอก”
(จดหมายหัวกาชาด)
> ใส่รายละเอียดการร่าง
> ระบบสร้าง “หนังสือร่าง” (ได้เลขที่ร่าง)
1.2 ผู้ตรวจสอบร่าง

สัญลักษณ์
(e ดํา)
ตรวจสอบ, พิจารณาหนังสือร่าง
(e แดง)

(e เขียว)
เมื่อดําเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่ง หนังสือร่าง ไปยัง ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
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2 สารบรรณ ผู้สร้าง eMemo คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
ผู้ใช้งาน
2.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดําเนินการ
คลิกรับ “เรื่องร่าง”
(e เขียว)

2.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ/เลขาฯ ผู้บริหาร 2.2.1 พิจารณาและดําเนินการ , ตรวจสอบความถูกต้อง

2.2.2 เสนอ ผู้บริหารลงนาม (ผอ./ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม)

2.3 ผูล้ งนาม (e-Signature)
(ผอ. / ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม)

(เครื่องหมายถูก สีดํา)
** กรณีเสนอ รอง, ผช. ตรวจสอบก่อนลงนาม
เลือกสถานะ
(เครื่องหมายถูก สีน้ําเงิน)
จากนั้นให้ดําเนินการในเสนอ ผู้บริหารลงนาม ต่อไป
- พิจารณาลงนามเอกสาร
- ระบบออกเลขที่หนังสือภายในให้อัตโนมัติ

2.4 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

จัดพิมพ์เอกสาร
จัดส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
(ไปรษณีย์, โทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail)

คลิกปิดงาน
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โครงการพั
ฒนาระบบงานสารบรรณอิ
7.
ขั้นตอนการสร้
าง แบบฟอร์เล็กมทรอนิ
หนังกสืส์อ(eMemo)
ส่งภายนอก

แนวปฏิบัติการใช้งานระบบ eMemo

1 ตะกร้าร่าง eMemo คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน (ร่าง)
ผู้ใช้งาน
1.1 ผู้ร่าง

ดําเนินการ
> เลือก “แบบฟอร์มหนังสือภายนอก กช.”
> ใส่รายละเอียดการร่าง
> ระบบสร้าง “หนังสือร่าง” (ได้เลขที่ร่าง)
(e ดํา)

สัญลักษณ์
1.2 ผู้ตรวจสอบร่าง

ตรวจสอบ, พิจารณาหนังสือร่าง
(e แดง)

(e เขียว)
เมื่อดําเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่ง หนังสือร่าง ไปยัง ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน

Copyright © 1992-2017 Excel Link Co., Ltd. All Rights Reserved.
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2 สารบรรณ ผู้สร้าง eMemo (กช.) คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
ผู้ใช้งาน
2.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดําเนินการ
คลิกรับ “เรื่องร่าง”
(e เขียว)

2.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ/เลขาฯ ผู้บริหาร 2.2.1 พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
(เครื่องหมายถูก สีน้ําเงิน)
จากนั้นให้ดําเนินการในเสนอ ผู้บริหารลงนาม พิจารณา
2.3 ผู้บริหาร (ศูนย์,สํานักงาน)
2.3.1 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
(ผอ. / ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม)
2.3.2 บันทึก : คําสั่งการ
EX. เสนอ ท่านเลขาธิการ ลงนาม
** ระบบบันทึกคําสั่งการ + eSignature**
2.4 จนท.งานสารบรรณ / หัวหน้าฝ่าย คลิกส่ง
/ เลขาฯ ผูบ้ ริหาร
ไปยัง ตะกร้า “สารบรรณกลาง (สบ)”

3 สารบรรณกลาง สภากาชาดไทย (สบ)
ผู้ใช้งาน
3.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดําเนินการ
คลิกรับ “เรื่องเสนอเพื่อลงนาม”
(เครื่องหมายถูก สีน้ําเงิน)

3.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ/เลขาฯ ผู้บริหาร 2.2.1 พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึก

(เครื่องหมายถูก สีดํา)
3.3 ท่านเลขาธิการ

> พิจารณาลงนามเอกสาร
> ระบบออกเลขที่หนังสือ กช.ให้อัตโนมัติ

3.4 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

> คลิก ปิดงาน

4 สารบรรณ ผูส้ ร้าง eMemo (กช.) คือ ตะกร้า ศูนย์/สํานักงาน
ผู้ใช้งาน
4.1 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดําเนินการ
> ติดตาม “เรื่องลงนาม กช”
> จัดส่งไปยังหน่วยงานภายนอก (ไปรษณีย,์ Fax, email)
> ปิดงาน
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แนวปฏิบัติการใช้งานระบบ eMemo

8. รายละเอียดการป้อนข้อมูลหนังสือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ eMemo
ผู้ร่างหนังสือ ที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ สามารถร่างหนังสือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้
โดยมีข้อกําหนดในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ eMemo มีรายละเอียด ดังนี้
 หนังสือภายใน
 หนังสือภายนอก
 หนังสือตอบรับ
 หนังสือภายนอก (กช.)

รายละเอียดการป้อนข้อมูลหนังสือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ eMemo
ชั้นความเร็ว
ชื่อหน่วยงาน
โทร.
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
ที่

ชั้นความเร็วของหนังสือสามารถระบุค่าได้ดังนี้ ปกติ, ด่วน, ด่วนมากและด่วนที่สุด
ระบบแสดงชื่อหน่วยงานของผู้ร่างหนังสืออัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้ (ขนาด 50 ตัวอักษร)
ป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์รองรับตัวเลขและตัวอักษร (ขนาด 50 ตัวอักษร)
ป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์รองรับตัวเลขและตัวอักษร (ขนาด 50 ตัวอักษร)
ป้อนข้อมูลหมายเลขโทรสารรองรับตัวเลขและตัวอักษร (ขนาด 50 ตัวอักษร)
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ร่างหนังสืออัตโนมัติ หลังลงนามแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเป็นเลขที่
หนังสือของหน่วยงาน (ขนาด 100 ตัวอักษร)
เลขที่หนังสือ ระบบแสดงคําหน้าหนังสือของหน่วยงานผู้ร่างหนังสือ ออกเลขที่ให้อัตโนมัติ กรณีใช้งาน
แบบฟอร์มตอบรับหนังสือในระบบ
วันที่
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้ โดยกําหนดรูปแบบคือ
วัน 2 หลัก เดือน 2 หลัก ปี 4 หลัก เช่นวันที 6 ก.ค 2559 ให้ป้อนข้อมูล 06/07/2559
เรื่อง
ป้อนข้อมูลชื่อเรื่องหนังสือ รองรับตัวเลขและตัวอักษร (ขนาดข้อมูล 255 ตัวอักษร)
เรียน
ป้อนชื่อ/หน่วยงานที่ส่งหนังสือถึง รองรับข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข (ขนาด 100 ตัวอักษร)
จาก
ระบบแสดงชื่อหน่วยงานของผู้ร่างอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ขนาด 100 ตัวอักษร)
ชื่อ
เลือกรายชื่อผู้ลงนามหนังสือจากฐานข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ก่อนลงนาม
หนังสือ
ตําแหน่ง
ป้อนข้อมูลตําแหน่งผู้ลงนามหนังสือ
ที่อยู่
ป้อนข้อมูลที่อยู่หน่วยงานที่จะออกหนังสือ
ที่อยู่สภากา
ระบบแสดงข้อมูลที่อยู่สภาชาดไทยให้อัตโนมัติ กรณีใช้งานร่างหนังสือ eMemo หนังสือ
ชาดไทย
ภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อ้างถึง
ป้อนข้อมูลเลขที่หนังสือที่ต้องการอ้างถึง (ขนาดข้อมูล 500 ตัวอักษร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้อนข้อมูลรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม (ขนาดข้อมูล 500 ตัวอักษร)
สําเนาส่ง
ป้อนข้อมูล รองรับข้อความตัวเลขหรือตัวอักษร
ผู้ประสานงาน ชื่อ/หน่วยงานต้นเรื่อง สามารถติดต่อประสานงานหนังสือ (ขนาด 100 ตัวอักษร)
ฝ่าย/กลุ่มงาน ชื่อ/ฝ่ายกลุ่มงาน ที่ดําเนินการหนังสือตอบรับหนังสือ (ขนาด 100 ตัวอักษร)
อีเมล
ป้อนข้อมูลอีเมล รองรับข้อมูลตัวเลขและตัวอักษร (ขนาด 100 ตัวอักษร)
จึงเรียนมา
แสดงตัวเลือกใช้งานของหนังสือ ดังนี้ เพื่อพิจารณา,เพื่ออนุมัติ, เพื่อทราบ เป็นต้น
ขอแสดง
แสดงตัวเลือกใช้งานของหนังสือ ดังนี้ ขอแสดงความนับถือ ,ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ความนับถือ
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9. เครื่องมือ ในการสนับสนุนการร่างหนังสือ eMemo มีเมนูต่างๆ ดังนี้

ปุ่มตรวจสอบการเขียนแบบ HTML
ปุ่มตัดข้อความไว้ในคลิปบอร์ด
ปุ่มคัดลอกข้อความเก็บไว้ในคลิปบอร์ด
ปุ่มวางข้อความที่เก็บไว้ในคลิปบอร์ด
ปุ่มวางข้อความจาก MS Word/other office
หมายเหตุ ข้อความที่มาจาก Microsoft Word หรือโปรแกรม Document อื่นๆ เมื่อนํามาวางไว้ใน eMemo ไม่
สามารถนํารูปแบบการจัดวาง หรือนําสัญลักษณ์จาก Microsoft Word หรือโปรแกรม Document อื่นๆ มาใส่ใน
e-Memo ได้ทุกรูปแบบ
ปุ่มยกเลิกการกระทําครั้งสุดท้าย
ปุ่มทําซ้ําการกระทํายกเลิกครั้งสุดท้าย
ปุ่มเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษ
ปุ่มย่อหน้า ใช้ปุ่มนี้เมื่อต้องการเริ่มเขียนเนื้อหาบนหนังสือ หรือเขียนย่อหน้าแรกใน eMemo
หมายเหตุ สัญลักษณ์
ไม่ได้ใช้แทรกสัญลักษณ์หัวข้อเหมือนการทํางานกับ Microsoft Word
แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ทําหน้าที่ขึ้นย่อหน้าใหม่เท่านั้น หากต้องการสร้างหัวข้อ สามารถใส่หมายเลขของหัวข้อ
เช่น 1 2 3 เป็นต้น หรือใช้สัญลักษณ์ “–” แทน ยกเว้น การคัดลอกข้อมูลมาจาก Microsoft Word หรือโปรแกรม
Document อื่นๆ
เมื่อกดปุ่ม Enter = การขึ้นหัวข้อใหม่
เมื่อกดปุ่ม Shift+Enter = การขึ้นบรรทัดใหม่
ปุ่มลดระยะการเยื้องข้อความไปทางซ้าย 1 ชั้น ใช้เมื่อต้องการย้อนกลับ ไปเริ่มต้นที่ขอบกระดาษด้านซ้ายของแต่ละ
บรรทัด
ปุ่มเพิ่มระยะเยื้องของข้อความไปทางขวา 1 ชั้น ปุ่มนี้ใช้งานเหมือน ปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ด
ปุ่มเครื่องมือสําหรับหยุดการพิมพ์ข้อความในหน้านั้นๆ แล้วขึ้นหน้าใหม่
Copyright © 1992-2017 Excel Link Co., Ltd. All Rights Reserved.
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ปุ่มปรับขนาดอักษรสามารถปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ 1-7 ระดับ รองรับการใช้งานร่วมกับโหมด
Compatibility View ของโปรแกรม Browser Internet Explorer Version 8-11
ปุ่มปรับตัวอักษรเป็นตัวหนา
ปุ่มปรับตัวอักษรเป็นตัวเอียง
ปุ่มขีดเส้นใต้ตัวอักษร
ปุ่มลากเส้นผ่านทับตรงกลางข้อความที่เลือก
ปุ่มสร้างอักขระตัวยก
10. การใส่ข้อมูลชื่อผู้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ร่างหรือผู้ตรวจสอบร่าง ต้องดําเนินการ
เพื่อระบุชื่อผู้ลงนามในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์
10.1 เลือกชื่อผู้ลงนาม จากไอคอน
ระบบจะทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อผู้ลงนาม กับ การเข้าระบบของผู้บริหารเพื่อลงนาม ต้องมีความสัมพันธ์กัน
อย่างถูกต้อง จึงจะมีสิทธิที่จะลงนามได้
10.1 ระบุตําแหน่งของผู้ลงนาม ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิมพ์

11. การสั่งพิมพ์เอกสาร eMemo
สําหรับหนังสือภายนอกและหนังสือภายนอกส่งภายนอก (กช.) กําหนดให้ใช้กระดาษหัวจดหมายของสภากาชาดไทย ใน
การสั่งพิมพ์ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องพิมพ์สี ทําให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารพร้อม Logo ที่เป็นภาพสีได้
สวยงามเหมือนหัวกระดาษสภากาชาดไทย ดังนั้นการแสดงผลของหนังสือ eMemo ในระบบ ของหนังสือภายนอกและ
หนังสือภายนอกส่งภายนอก (กช.) จะไม่แสดงผล Logo ตอนแสดงผลเอกสารเพื่อสั่งพิมพ์ลงบนหัวกระดาษสภากาชาดไทย
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12. การออกเลขที่หนังสือเวียนด้วยระบบ eMemo
ให้ป้อนตัวอักษร “ว.” ในช่อง เลขที่เอกสาร ของแบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) และทําการร่างหนังสือ
ให้ครบถ้วน ส่งตรวจสอบตามกระบวนงาน เมื่อหนังสือร่าง ได้ผ่านกระบวนการลงนามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกเลขโดยมี ว.
ในเลขที่เอกสาร เช่น ศท.ว.98/2559

ป้อนตัวอักษร ว.
เลือก หนังสือภายใน ที่ตัวเลือก ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยผู้รับหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงตําแหน่งของผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับ ในช่อง “เรียน ”
เพื่อให้สามารถพิมพ์และนําเสนอได้ถูกต้อง

13. การตั้งค่าแสดง Browser Internet Explorer Version 8-11 สําหรับแสดงผลหนังสือ (eMemo)
13.1 การตั้งค่า Browser internet Explorer แสดงผลข้อความ
กดเลือกที่เมนู Tools  Compatibility View Settings

1. กดเมนู Tools

2. เลือกเมนู Compatibility View Settings

ตรวจสอบ URL ลิงค์ http://edoc.redcross.or.th ในเมนู Add this website:
หากพบข้อมูลลิงค์ edoc.redcross.or.th ให้กดปุ่ม Remove
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4. กดปุ่ม Remove

3. กดเลือก redcross.or.th

5. แสดงผลชื่อที่ลบออกแล้ว

6. กดปุ่ม Close

13.2 การตั้งค่า Browser internet Explorer สําหรับสั่งพิมพ์เอกสาร
กําหนดค่าก่อนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eMemo) หลังจากการเปิดอ่านเอกสารแนบ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ทําการกําหนดค่าตั้งต้น การแสดงผลก่อนการสั่งพิมพ์เอกสารดังนี้
กดปุ่ม

Page Setup

กําหนดค่าตามภาพ และกดปุ่ม OK

กําหนดค่าเมนู Page Setup ดังนี้
Page Size: A4 (210x297 มม.)  Portrait
 Enable Shrink-to-Fit
Margins (millimeters)
Left: 0, Right: 0, Top: 0, Bottom: 0
Headers and Footers
Header: -Empty-, Footer: -EmptyCopyright © 1992-2017 Excel Link Co., Ltd. All Rights Reserved.
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13.3 การพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eMemo) หลังกําหนดค่าการพิมพ์ที่เมนู Page setup เรียบร้อยแล้ว
ให้กดไอคอน
เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออกทางเครื่องพิมพ์

ระบุเครื่องพิมพ์ที่ต้องการสั่งพิมพ์เอกสาร และระบุจํานวนหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Print เพื่อเริ่มพิมพ์
เอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ออกทางเครื่องพิมพ์
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14. การตอบกลับหนังสือ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือตอบรับหนังสือ โดยสามารถตอบได้ 3 แบบ ดังนี้
 ยินดี  ขัดข้อง  อื่น ๆ
15. การแก้ไขหนังสือ eMemo ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ร่างหนังสือ eMemo ของหน่วยงานตนเอง ที่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้ส่งถึงหน่วยงานอื่น ไม่อนุญาตให้ลบร่างหนังสือ
สามารถทําการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ปกติ โดยผู้ใช้งานหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ
ร่างหนังสือสามารถทําการสํารองข้อมูล เพื่อเก็บร่างเดิมก่อนทําการแก้ไขร่างหนังสือได้
ร่างหนังสือ eMemo ของหน่วยงานตนเอง ที่ไม่ได้ลงนาม แต่ส่งไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว
สามารถทําการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ปกติ โดยผู้ใช้งานหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ ไม่อนุญาตให้ลบร่างหนังสือ
เนื่องจากร่างหนังสือดังกล่าวมีการอ้างอิงกับหน่วยงานอื่นที่ส่งถึง
ร่างหนังสือ eMemo ของหน่วยงานตนเอง ที่ลงนามแล้ว แต่ไม่ได้ส่งถึงหน่วยงานอื่น
ไม่สามารถทําการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ลงนามแล้ว ไม่อนุญาตให้ลบร่างหนังสือ เนื่องจาก
ร่างหนังสือดังกล่าวมีการอ้างอิงกับเลขที่หนังสือที่ลงนามแล้ว
ร่างหนังสือ eMemo ของหน่วยงานตนเอง ที่ลงนามแล้ว และส่งถึงหน่วยงานอื่นแล้ว
ไม่สามารถทําการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ลงนามแล้ว ไม่สามารถลบร่างหนังสือได้
ร่างหนังสือ eMemo ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เอกสารแนบอื่น ๆ จากร่างหนังสือจะไม่ถูกโอน
ไปยังเลขที่เอกสารใหม่ที่ลงนาม
หนังสือ eMemo ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ของหน่วยงานตนเอง หรือส่งไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ลงนามแล้ว แต่สามารถยกเลิกหนังสือได้ จากนั้นนําร่าง
หนังสือเดิมมาแก้ไขและลงนามหนังสือเพื่อออกเลขที่หนังสือเป็นเรื่องใหม่ได้
16. การร่างหนังสือใหม่จากร่างเดิมในระบบ สามารถทําได้โดยค้นหาร่างหนังสือเดิมแล้วกดแก้ไขร่างหนังสือเดิม จากนั้น
คัดลอกข้อความจากร่างหนังสือเดิมมาใส่ในร่างหนังสือใหม่

Copyright © 1992-2017 Excel Link Co., Ltd. All Rights Reserved.

แนวปฏิบตั ิ หน้า 16

