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1. ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 รับรายงานการลงเวลา
ปฏิบัติราชการทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห ์
 
 

1 นาที แบบรายงานการลงเวลา
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ด้ ว ย
ลายนิ้วมือ 

2. ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 ตรวจสอบรายงานการ
ลงเวลาปฏิบัตริาชการ
ด้วยเครื่องบันทึกเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
(สแกนลายนิ้วมือ) 
ร่วมกับหลักฐานอ่ืน ๆ 
เช่น การขออนุมัติไป
ราชการและการลาต่างๆ 
 
 
 
 

5 นาที -แบบรายงานการลง
เวลาปฏิบัติราชการด้วย
ลายนิ้วมือ 
- ใบลาต่างๆ 
-  บั นทึ ก ข้ อ ค ว า ม ไ ป
ราชการ 

   
 

ถูกต้อง ข้อมูลการลง
เวลามาและกลับ
ครบถ้วนตามจ านวน
วันท่ีมาปฏิบัตริาชการ 
ไม่ถูกต้อง ข้อมูลการลง
เวลามาและกลับไม่
ครบถ้วนตามจ านวน
วันท่ีมาปฏิบัตริาชการ 
 

  
 

    
 
 

 
 

 

รับรายงานการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 

ตรวจสอบรายงานการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  

เริ่ม 

1 
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2.1.1 ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 
 
 
 

ด าเนินการสรุปการ
ปฏิบัติงานประจ า
สัปดาหล์ง computer 

15 นาที แบบสรุปการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 

 
2.2.1 

 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 ด าเนินการแจ้งเจ้าตัว
ทราบ ให้จัดท า
แบบฟอร์มชี้แจงการ
ไม่ลงเวลาปฏบิัติ
ราชการด้วยเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ 
 

10 นาที แบบฟอร์มชี้แจงการไม่
ลงเวลาปฏิบัตริาชการ
ด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

 
2.2.2 

 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมบันทึกข้อมูลลง 
computer 
 
 

3 นาที แบบฟอร์มชี้แจงการไม่
ลงเวลาปฏิบัตริาชการ
ด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

 
2.2.3 

 
 

รองผู้อ านวยการฯ  เสนอรองผู้อ านวยการ
ฯพิจารณาให้
ความเห็น 
 
 

5 นาที แบบฟอร์มชี้แจงการไม่
ลงเวลาปฏิบัตริาชการ
ด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

    
 

  

 

 

1 

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  

เสนอ รองผอ.                                      

 

2 

ด าเนินการแจ้งเจ้าตัวทราบ
ให้จัดท าแบบฟอร์มชี้แจงฯ 

 

ตรวจสอบพร้อม
บันทึกข้อมูล 

สรุปการปฏิบัติงาน
ประจ าสัปดาห ์
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2.2.4 ผู้อ านวยการฯ  
 
 
 

เสนอผู้อ านวยการฯ
พิจารณาอนุญาต 
 
 
 

5 นาที แบบฟอร์มชี้แจงการไม่
ลงเวลาปฏิบัตริาชการ
ด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

3 ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 ด าเนินการสรุปการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

1 ชม. แบบสรุปการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร
ประจ าเดือน 

 
4 

รองผู้อ านวยการฯ  น าเสนอรอง
ผู้อ านวยการฯ
ตรวจสอบ 
 
 

10 นาที แบบสรุปการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร
ประจ าเดือน 

 
5 
 

ผู้อ านวยการฯ  น าเสนอผู้อ านวยการฯ
พิจารณาลงนาม 
 

5 นาที แบบสรุปการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร
ประจ าเดือน 

6 ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

 จัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 
 

3 นาที แบบสรุปการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร
ประจ าเดือน 

    
 
 

  

 

 

 

2 

เสนอผอ.พิจารณา          

 

จบ 

เสนอรองผู้อ านวยการฯ 
ตรวจสอบ 

เสนอผอ.พิจารณา          

 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าเดือน 
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Flowchart

รับรายงานการลงเวลาปฏิบตัิ
ราชการ 

ตรวจสอบรายงานการลงเวลาปฏบิัติราชการ 

เริ่ม 

สรุปการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห ์                 
และบันทึกลง computer 

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  

ด าเนินการแจ้งเจ้าตัวทราบ ให้จัดท า
แบบฟอร์มชี้แจงฯ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมบันทึกข้อมูล 

สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าเดือน 

เสนอรองผอ.ตรวจสอบตรวจสอบ 

เสนอผอ.พิจารณาอนุมัต ิ

 

เสนอ รองผอ.ให้ความเห็น 

 

เสนอผอ.ลงนาม 

จบ 



 


