
แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ (สนอ.) 
 

                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ............. 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  

    ข้ำพเจ้ำ......................................................................................ต ำแหน่ง........................................... 
สังกัด................................................................. ...........คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/....................................................... 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ ( โปรดระบุ )............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ในวันที.่........................................................................เวลำ................................................................... 
ถึงวันที่.........................................................................เวลำ.......................................................... ......... 
รำยละเอียด............................................................................................. ............................................... 

………………………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                       (ลงชื่อ)…............................................................... 
                                                                 (......................................................) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)….........................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                                     ( นำยเกษม  บุตรดี ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
                                                                    รกัษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 



 
แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ ( สวพ. ) 

 
                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

        วันที่…..........เดือน…..................พ.ศ. ….......... 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

    ข้ำพเจ้ำ…...................................................................................ต ำแหน่ง…........................................ 
สังกัด............................................................................คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/.. ..................................................... 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 

     ในวันที…่......................................................................เวลำ…................................................................ 
ถึงวันที่…......................................................................เวลำ…................................................................ 
รำยละเอียด........................................................................................................................ ................... 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                       (ลงชื่อ)…............................................................... 
                                                                 (......................................................) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)….........................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                             ( ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน ) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
 



 
แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ ( สนอ. ) 

 
                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

        วันที่  17  . เดือน  ตุลำคม   . พ.ศ.  2557    
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  

    ข้ำพเจ้ำ      นำยไพวัลย์   สมปอง                  ต ำแหน่ง      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป         . 
สังกัด      งำนบริหำรบุคคลและนิติกำร             . คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/     ส ำนักงำนอธิกำรบดี             . 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ      เดินทำงไปโรงพยำบำลเพ่ือถอนฟันโดยแจ้งผู้บังคับบัญชำทำงโทรศัพท์เบื้องต้นแล้ว     . 
                                                                                                                                  . 
 

     ในวันที ่        17  ตลำคม  2557                      .เวลำ        06.30 น  - 12.00 น.                . 
ถึงวันที่                    -                                .เวลำ              -                                   . 
รำยละเอียด กระผมนำยไพวัลย์ สมปอง เดินทำงไปโรงพยำบำลสกลนครสำขำ2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

      สกลนคร เพื่อถอนฟันโดยใช้เวลำช่วงเช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถมำสแกนลำยนิ้วมือเพ่ือลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
      ได้ทันตำมก ำหนด ซึ่งได้แจ้งหัวหน้ำงำนทำงโทรศัพท์เบื้องต้นแล้ว                                                        . 

 
                       (ลงชื่อ).................................................................. 
                                                                      (   นำยไพวัลย์  สมปอง  ) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)............................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                                     ( นำยเกษม  บุตรดี ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
                                                                    รกัษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 

ตัวอย่าง 



แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ ( สวพ. ) 
 

                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        วันที่  3  . เดือน  ตุลำคม   . พ.ศ.  2557    
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

    ข้ำพเจ้ำ      นำยศักดิ์ดำ  แสนสุพรรณ                  ต ำแหน่ง      นักวิจัย                          . 
สังกัด      งำนวิจัยสถำบัน                             . คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/     สถำบันวิจัยและพัฒนำ          . 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ                                                                                                               . 
                                                                                                                                    .           
 

     ในวันที ่        3   ตลำคม  2557                      .เวลำ               06.30 น.                       . 
ถึงวันที่         8   ตลำคม  2557                      .เวลำ               22.30 น.                       .. 
รำยละเอียด  กระผมศักดิ์ดำ แสนสุพรรณ ได้รับมอบหมำยให้ลงพื้นที่ในกำรประเมินผลกำรจัดงำนแห่ 

ประสำทผึ้งและกำรแข่งขันเรือยำวฯ ประจ ำปี 2557 ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวจะมีกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 
ใช้ในกำรประเมินผลกำรจัดงำนฯ ส่งผลให้ไม่สำมำรถมำสแกนลำยนิ้วมือ เพ่ือลงเวลำปฏิบัติงำนได้ทันตำมก ำหนด 
จึงขอควำมอนุเครำะห์ในกำรอนุโลมกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรในช่วง วัน และเวลำ ดังกล่ำว                         . 

 
                       (ลงชื่อ).................................................................. 
                                                                      (   นำยศักดิ์ดำ แสนสุพรรณ  ) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)............................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                             ( ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน ) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 



แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ ( สนอ. ) 
 

                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        วันที่  17  . เดือน  ตุลำคม   . พ.ศ.  2557    
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  

    ข้ำพเจ้ำ      นำยไพวัลย์   สมปอง                  ต ำแหน่ง      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป         . 
สังกัด      งำนบริหำรบุคคลและนิติกำร             . คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/     ส ำนักงำนอธิกำรบดี             . 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ                                                                                                            . 
                                                                                                                                  . 
 

     ในวันที ่        17  ตลำคม  2557                      .เวลำ        06.30 น.                                . 
ถึงวันที่         21  ตลำคม  2557                      .เวลำ        16.30 น.                                น                                   
รำยละเอียด  กระผมนำยไพวัลย์ สมปอง ได้รับมอบหมำยให้เดินทำงไปรำชกำร ณ กองบริหำรงำนบุคคล          

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพ่ือศึกษำดูงำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 ตุลำคม 2557 ส่งผลให้ 
ไม่สำมำรถมำสแกนลำยนิ้วมือ เพ่ือลงเวลำปฏิบัติงำนได้  จึงขอแจ้งรำยละเอียดกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรในช่วง  
วัน และเวลำ ดังกล่ำว                         . 

 
                       (ลงชื่อ).................................................................. 
                                                                      (   นำยไพวัลย์  สมปอง  ) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)............................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                                     ( นำยเกษม  บุตรดี ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
                                                                    รกัษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 

ตัวอย่าง 



แบบฟอร์มชี้แจงกรณไีม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัตริาชการได้ ( สนอ. ) 
 

                                                        เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        วันที่  17  . เดือน  ตุลำคม   . พ.ศ.  2557    
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  

    ข้ำพเจ้ำ      นำยไพวัลย์   สมปอง                  ต ำแหน่ง      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป         . 
สังกัด      งำนบริหำรบุคคลและนิติกำร             . คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/     ส ำนักงำนอธิกำรบดี             . 
 

ขอชี้แจ้งกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
              ได้รับค ำสั่ง/มอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 
               เดินทำงไปรำชกำร  
               อ่ืนๆ  ไปรับเอกสำรส ำหรับผู้ประกันตน ที่ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร                       . 
                                                                                                                                      แ                                                                        
 

     ในวันที ่        17  ตลำคม  2557                      .เวลำ        08.30 น.  -   10.00 น.                     . 
ถึงวันที่                   -                                  .เวลำ        -         .                                      น                                   
รำยละเอียด  กระผมนำยไพวัลย์ สมปอง มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปรับเอกสำรส ำหรับผู้ประกันตนที่ 

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ในช่วงเวลำ 08.30 น. – 10.00 น. ส่งผลให้ไม่สำมำรถมำสแกนลำยนิ้วมือ  
เพ่ือลงเวลำปฏิบัติงำนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด  จึงขอควำมอนุเครำะห์ในกำรอนุโลมกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรในช่วง 
10.30 น เป็นต้นไป ซึ่งกระผมได้แจ้งหัวหน้ำงำนทำงโทรศัพท์ไว้เบื้องต้นแล้ว 

 
                       (ลงชื่อ).................................................................. 
                                                                      (   นำยไพวัลย์  สมปอง  ) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
..................................................... 
..................................................... 
...................................................... 
......................................................     ทรำบ                 
         อ่ืนๆ......................................................... 

            (ลงชื่อ)............................................................                               .............................................................. 
             ต ำแหน่ง.........................................................                   

   วันที่.............../................./...................                   (ลงชื่อ)........................................................... ... 
                                                                                     ( นำยเกษม  บุตรดี ) 
                                                                              ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
                                                                    รกัษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

 

ตัวอย่าง 


