
 

 

 สมุดรายงานเหตุการณประจําวนั 

 

 

 

การเขาเวรยาม 

ในชวงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ                              

(วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

ประจําเดือนมกราคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานธุรการ สํานักงานปลัด  

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

   

 คําส่ังองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก 

          ท่ี    398   /2561 

เรื่อง  แตงต้ังเจาหนาท่ีปฏบิตังิานบรกิารประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ วนัหยุดราชการ และวนัหยุด

นักขัตฤกษ  ประจําเดอืนมกราคม  2562 

……………………………… 

  ดวยรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชนนอกเวลา

ราชการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และเปนการสรางมาตรการเชิงรุกในการใหบริการ

และเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนดานการบริการ ตลอดจนเปนการดูแลและรักษาสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ

ในชวงพักกลางวัน ของวันทํางานราชการ ตั้งแตเวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 16.30-17.30 น. และเปดบริการในวัน

เสาร – อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และเวลากลางคืน เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ.2552 

   ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ไดปฏบัิตหินาท่ีดังนี้ (ตามบัญชแีนบทายคําสั่งนี้) 

1.ใหบริการประชาชนในการรับคํารอง หรือชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมคํารองตางๆ และอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนท่ีมาตดิตอราชการใหไดรับความพงึพอใจสูงสุด 

2.อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ผูมาติดตอขอรับบริการอินเตอรเน็ตตําบลใหเปนไปดวยความ เรียบรอย

พรอมท้ังบันทึกชื่อประชาชนผูขอรับบรกิารในสมุดบันทึกเพื่อเสนอใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบตอไป 

3.ใหบรกิาร การยมืสิ่งของ หรอืพัสดุ แกประชาชน (เฉพาะกรณโีตะ เกาอี้ เตนท แผงกัน้จราจร)กรณีอื่นใหเสนอ

ผูบังคับบัญชา และผูรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุท่ีเกี่ยวของ โดยใหบันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน และจัดทําเอกสาร

การยมืพัสดุใหถูกตองตามระเบียบตอไป 

4.ใหผูปฏบัิตหินาท่ีสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกันตามความเหมาะสม หามละท้ิงเวรโดยเด็ดขาด หากไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดใหบันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผูอื่นได โดยตองไดรับการอนุมัติจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก             

จงึสับเปลี่ยนกันได 

5.ใหผูมหีนาท่ีอยูเวรยามบันทึกการปฏบัิตงิานบรกิารประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ บันทึกเหตุการณในสมุดบันทึกการอยูเวรและลงลายมอืชื่อ เพื่อเสนอตอปลัดองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก  

ดังนั้น ใหผูรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด โดยใหอยูในความควบคุมดูแลของ    

พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หากพบปญหา และอุปสรรคเกิดขึ้นใหรายงาน                  

ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที  

ท้ังนี้     ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง    ณ    วันท่ี      24     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561         

 
            (ลงชื่อ)       

                  (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

รับทราบคําส่ัง... 



 
 
 

-๒- 
 

 

รับทราบคําส่ัง 

 

๑. นายณัฐพร  หนวงกระโทก..................................... 

๒.น.ส.ผกายมาส  จันทบุตร....................................... 

๓.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร..................................   

๔.นายสทิธชัิย  เทียมสุจรติชน.................................... 

๕. นางอนงคนาฏ    บุญผุด....................................... 

๖.นายจตุรวธิ   ตอชพี................................................ 

๗.น.ส.ศรมีนัส    สบืมา............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชือ่ผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจาํและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวัน 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 
 สํานักงานปลัด   
1 นางจิราภรณ       จันทรดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 09-5609-3945 
2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 08-7249-2080 
3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดปองเทศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 08-7247-8407 
4 น.ส.ชลธิชา          แหมไธสง นิติกรชํานาญการ 09-4941-6653 
5 น.ส. ณิภา         คิดการ คนงานท่ัวไป  08-3792-2784 
 กองคลัง   
6 น.ส. วริศรา       นาคํา เจาพนักงานพัสดุปฏบิัติงาน 08-4474-3973 
7 นางรุจี             รัตนะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  08-1955-8135 
8 นางปทุมวัล        ทองนอก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  06-2561-4498 
9 น.ส.วิไลพร         เติบโต ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  09-5620-9975 
 กองชาง   

10 นางสุมิตรา       ไพราม เจาพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน 08-1065-4714 
 กองการศึกษา   

11 นางสาวปทุมพร   ไชยรัตน นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ 09-0275-8889 
 กองสวสัดิการสังคม   

12 นางสีไพร        แปนนอก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 08-4298-9794 
 หนวยตรวจสอบภายใน   

13 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการ 

08-4789-3095 

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางวัน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 น.ส.ผกายมาส      จันทบุตร หัวหนาสาํนักปลัด  (ตน) 09-3096-0831 

2 นางนันทนภัส      ตระกูลเสถียร ผูอํานวยการกองคลงั  (ตน) 09-4896-3549 

3 นายสิทธชิัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

4 นางอนงคนาฏ    บุญผุด ผูอํานวยการกองการศึกษา (ตน) 09-0286-7035 

5 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7263 

 
 
 
 



 
 

รายช่ือผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา 

                                             เวลากลางคืน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

 สํานักปลัด อบต.   
1 นายดํารงค          ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายฯ 09-3334-0872 

2 นายอุเทน         เบิกขุนทด พนักงานขับรถยนต  08-2874-8635 

3 นายทองดี         ดาทอง นักการภารโรง   06-3780-0154 

 กองคลัง   
4 นายรัชชานนท   พิมไธสงค นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09-1331-9069 

 กองชาง   
5 นายสิทธชิัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

6 นายสอาด        เนตรแกว ผูชวยนายชางโยธา  08-6264-0022 

 กองการศึกษา   
7 นายอมรินทร     แปนนอก เจาพนักงานธุรการ 08-8475-5783 

 กองสวัสดิการสังคม   
8 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7263 

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางคืน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 พันจาเอกธญัพสิิษฐ   เพ็งที ปลัด อบต.  (กลาง) 09-5617-2154 

2 นายณัฐพร         หนวงกระโทก รองปลัด อบต. (ตน) 09-1434-9696 

3 นายเพช็ร  จัตุรสั รองนายก อบต. 08-1062-7041 

4 นายสัม  ทิพพูสังข 
 

รองนายก อบต. 08-7963-3279 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชผีูอยูเวรยามและตรวจเวรยาม ประจําเดอืน มกราคม 2562 

เวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการเสาร –วันอาทติย  และวันหยุดนักขัตฤกษ 

แนบทายคําส่ังที่       389      /2561 ลงวันที่     24       ธันวาคม  2561 

เวลากลางวัน 

วัน/เดอืน/ป 

ผูอยูเวรยาม 

พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

นอกเวลาราชการ 

เวลา 16.30-17.30 น. 

ผูอยูเวรยาม 

     วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

หมาย

เหตุ 

 

 

วันอังคารท่ี 1 มกราคม 2562 

          วันขึ้นปใหม 

- 5.น.ส.ณิภา คดิการ 

6.น.ส. วรศิรา    นาคํา 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 4.น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง - 5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันพฤหัสบดีท่ี 3 มกราคม 

2562 
5.น.ส.ณิภา คดิการ - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันศุกรท่ี 4 มกราคม 2562 6.น.ส. วรศิรา       นาคาํ - 2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันเสารท่ี 5 มกราคม 2562 - 7.นางรุจ ี  รัตนะ 

8.นางปทุมวัล       ทองนอก 

3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันอาทิตยท่ี 6 มกราคม 2562 - 9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต 

10.นางสุมติรา     ไพราม 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันจันทรท่ี 7 มกราคม 2562 7.นางรุจี   รัตนะ - 5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 8.นางปทุมวัล       ทองนอก - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันพุธท่ี 9 มกราคม 2562 9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต - 2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 

2562 
10.นางสุมติรา     ไพราม - 3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันศุกรดท่ีี11 มกราคม 2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน - 4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันเสารท่ี 12 มกราคม 2562 - 11.นางสาวปทมุพร ไชยรัตน์ 

12.นางสีไพร        แปน้นอก 

5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันอาทิตยท่ี 13 มกราคม 2562 - 13.น.ส.ศรีมนสั  สืบมา 

1.นางจิราภรณ์    จนัทร์ดา 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันจันทรท่ี 14 มกราคม 2562 12.นางสไีพร    แปนนอก - 2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอังคารท่ี15 มกราคม 2562 13.น.ส.ศรีมนสั  สืบมา - 3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันพุธท่ี 16 มกราคม 2562 1.นางจริาภรณ    จันทรดา - 4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันพฤหัสบดท่ีี 17 มกราคม 

2562 
2.นางชนสิรา    ไกรกลาง - 5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันศุกรท่ี18 มกราคม 2562 3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดปองเทศ - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

     

 

-2-... 

 



 

 

 

 

-2- 

 

วัน/เดอืน/ป 

ผูอยูเวรยาม 

พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

นอกเวลาราชการ 

เวลา 16.30-17.30 น. 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

หมาย

เหตุ 

 

 

วันเสารท่ี 19 มกราคม 2562 - 2.นางชนสิรา    ไกรกลาง 

3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดปองเทศ 

2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอาทิตยท่ี 20 มกราคม 2562 - 4.น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง 

5.น.ส.ณิภา คดิการ 

3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันจันทรท่ี 21 มกราคม 2562 4.น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง - 4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 5.น.ส.ณิภา คดิการ - 5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562 6.น.ส. วรศิรา       นาคาํ  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 

2562 
7.นางรุจ ี  รัตนะ - 2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

 วันศุกรท่ี 25 มกราคม 2562 8.นางปทุมวัล       ทองนอก - 3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 -     6.น.ส. วรศิรา    นาคาํ 

     7.นางรุจ ี  รัตนะ 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันอาทิตยท่ี 27 มกราคม 2562 - 8.นางปทุมวัล       ทองนอก 

9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต 

5.นายจตุรวธิ       ตอชพี  

วันจันทรท่ี 28 มกราคม 2562 9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันอังคาร 29 มกราคม 2562 10.นางสุมติรา     ไพราม - 2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพุธท่ี มกราคม 2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน - 3.นายสทิธชัิย    เทียมสุจรติชน  

วันพฤหัสบด ี31  มกราคม 2562 12.นางสไีพร    แปนนอก - 4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

 

            
                 

(นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               บญัชผีูอยูเวรและตรวจเวร ประจําเดอืน มกราคม  2562 

แนบทายคําส่ังที่      389      /2561 ลงวันที่      24     ธันวาคม  2561 

เวลากลางคนื 

วันที่ 
ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 
ผูตรวจเวรยาม หมายเหตุ 

 4 12 20 28 1.นายดํารงค   ประจิตร 1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งท ี

         ปลัด อบต. 

 

 5 13 21 29 2.นายอุเทน      เบกิขุนทด 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

 6 14 22 30 3.นายทองดี         ดาทอง 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 

 

 7 15 23 31 4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 4. นายสัม  ทพิพูสังข 

         รองนายก อบต. 

 

 8 16 24  5.นายจตุรวธิ   ตอชพี 1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งท ี

         ปลัด อบต. 

 

1 9 17 25  6.นายสอาด        เนตรแกว 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

2 10 18 26  7.นายอมรนิทร     แปนนอก 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 

 

3 11 19 27  8.นายสิทธชิัย    เทยีมสุจรติชน 4. นายสัม  ทพิพูสังข 

         รองนายก อบต. 

 

 

                
(นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 

 



 

บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันชวงเวลาพักเที่ยง นอกวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําเดอืนมกราคม พ.ศ. 256๒ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

1 ม.ค.6๒ 

วันขึ้นปใหม 

 

- 
- 

น.ส.ณิภา คดิการ 

.................................... 

 น.ส. วรศิรา       นาคํา 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

2 ม.ค.6๒ 

 

4.น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง

..................................... 
............................... 

- 
- 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

............................................ 
.................................  

3 ม.ค.6๒ 

 

5.น.ส.ณิภา คดิการ

..................................... 
............................... 

- 
- 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

........................................ 
................................  

4 ม.ค.6๒ 

 
6.น.ส. วรศิรา      นาคํา

..................................... 

 

............................... 
- - 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

........................................ .................................  

5 ม.ค.6๒ 

 

 

- 

 

- 

      นางรุจ ี  รัตนะ 

.................................... 

นางปทุมวลั ทองนอก  

.................................... 

1............................. 

2............................. 

3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

 

......................................... 

 

................................. 

 

6 ม.ค.6๒ 

 
- 

- 
น.ส. วไิลพร  เตบิโต

.................................... 

    นางสุมติรา ไพราม 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

7 ม.ค.6๒ 

 

7.นางรุจ ี  รัตนะ

..................................... 
................................ - - 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
................................  
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วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

8 ม.ค.6๒ 

 

8.นางปทุมวัล  ทองนอก 

..................................... .............................. 
- 

- 
1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

.......................................... 
.................................  

9 ม.ค.6๒ 

 
9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต 

..................................... 
............................... - 1............................. 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

............................................ .................................  

10 ม.ค.6๒ 

 

10.นางสุมติรา     ไพราม

.................................... ............................... 
- 1............................. 

3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

...................................... 
................................  

11 ม.ค.6๒ 

 
11.นางสาวปทมุพร ไชยรัตน

..................................... 
 

............................... 
- - 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

........................................ 
.................................  

12 ม.ค.6๒ 

 

- - น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

.................................... 

นางสไีพร  แปนนอก 

...................................... 

1............................. 

2............................. 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

 

........................................... 

 

................................. 

 

13 ม.ค.6๒ 

 
- 

- 
น.ส.ศรมีนัส  สบืมา 

.................................... 

นางจริาภรณ    จันทรดา

..................................... 

1............................. 

2............................. 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

14 ม.ค.6๒ 

 

12.นางสไีพร    แปนนอก

................................. 
............................... - - 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

.......................................... .................................  
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วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมาย

เหตุ 

15 ม.ค.6๒ 

 

13.น.ส.ศรมีนัส  สบืมา

................................. ............................... 
- 

- 
3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

.......................................... 
.................................  

16 ม.ค.6๒ 

 

๑.นางจริาภรณ  จันทรดา

....................................... ............................... 
- 

- 
4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

............................................ 
................................  

17 ม.ค.6๒ 

 

2.นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... ................................ 
- - 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

........................................ 
................................  

18 ม.ค.6๒ 

 
3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ

..................................... 

 

................................ 
- - 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร

........................................ 
.................................  

19 ม.ค.6๒ 

 

-  

.- 

นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 

น.ส.ปรัศนญีา   ยอดปองเทศ 

..................................... 

1............................. 

2............................. 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

20 ม.ค.6๒ 

 
-- 

- 
น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง 

..................................... 

น.ส.ณิภา คดิการ 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

21 ม.ค.6๒ 

 

4.น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง

..................................... 
................................ - - 

3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

.......................................... 
.................................  
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วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

22 ม.ค.6๒ 

 

๕.น.ส.ณิภา คดิการ

..................................... 

 

............................... 
- - 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
.................................  

23 ม.ค.6๒ 

 

6.น.ส. วรศิรา      นาคํา

..................................... 
............................... 

- 
- 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

............................................ 
.................................  

24 ม.ค.6๒ 

 

7.นางรุจ ี  รัตนะ

..................................... ................................ 
- - 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

........................................ ................................  

25 ม.ค.6๒ 

 
8.นางปทุมวัล  ทองนอก 

..................................... 

 

................................ 
- - 

3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

........................................ 
.................................  

26 ม.ค.6๒ 

 

- - น.ส. วรศิรา       นาคํา 

.................................... 

    นางรุจ ี  รัตนะ 

.................................... 

1........................... 

2........................... 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

........................................... 
.................................  

27 ม.ค.6๒ 

 
- 

- 
นางปทุมวลั ทองนอก  

.................................... 

น.ส. วไิลพร  เตบิโต

.................................... 

1........................... 

๒.......................... 

 

5.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

 

.......................................... 

 

................................. 

 

28 ม.ค.6๒ 9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต 

..................................... 
................................ - - 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

.......................................... 
.................................  

           

 

        



                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                               -5- 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร 

อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

29 ม.ค.6๒ 

 

10.นางสุมติรา     ไพราม

.................................... ............................... - - 
2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

........................................ .................................  

30 ม.ค.6๒ 

 

11.นางสาวปทมุพร ไชยรัตน

..................................... ............................... - - 
3.นายสทิธิชัย เทียมสจุรติชน 

........................................... 
.................................  

31 ม.ค.6๒ 12.นางสไีพร    แปนนอก

................................. 
............................... - - 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

........................................... 
................................  

                                                                                                                                               

                                                          

(นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 

 



 

บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันเวลากลางคืน  

ประจําเดอืนมกราคม พ.ศ. 256๒ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ    

ประจําวัน 

หมายเหตุ 

1 ม.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ........................................... 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

2 ม.ค.๖๒ 
7.นายอมรนิทร     แปนนอก ............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

3 ม.ค.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

4 ม.ค.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

5 ม.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
..........................................  

6 ม.ค.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ........................................... 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

7 ม.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

8 ม.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

9 ม.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

10 ม.ค.๖๒ 
7.นายอมรนิทร     แปนนอก ............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส

........................................... 
..........................................  

 



วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

หมายเหตุ 

11 ม.ค.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ........................................... 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

12 ม.ค.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

13 ม.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

14 ม.ค.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
..........................................  

15 ม.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
..........................................  

16 ม.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ........................................... 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

17 ม.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

18 ม.ค.๖๒ 7.นายอมรนิทร     แปนนอก 

 
............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

19 ม.ค.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

20 ม.ค.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที

.......................................... 
..........................................  

 

 

 



วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณประจําวัน 

หมายเหตุ 

21 ม.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ........................................... 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

22 ม.ค.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

23 ม.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

24 ม.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

........................................ 
...........................................  

25 ม.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
..........................................  

26 ม.ค.๖๒ 
7.นายอมรนิทร     แปนนอก ........................................... 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

27 ม.ค.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

28 ม.ค.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

........................................ 
...........................................  

29 ม.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

30 ม.ค.๖๒ 
3.นายทองด ี    ดาทอง ............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

........................................... 
..........................................  

31 ม.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
..........................................  

 

             
      

นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   

  

 


	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

