
 

 

 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจาํวนั 

 

 

 

การเข้าเวรยาม 

ในช่วงเวลาพกัเทีย่ง นอกเวลาราชการ วนัหยุดราชการ                              

(วนัเสาร์ – อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

ประจําเดือนตุลาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานธุรการ สาํนักงานปลดั  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

 คําสัง่องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก 

          ที่     302     /2561 

เรื่อง  แตงต้ังเจาหนาที่ปฏบิัติงานบรกิารประชาชนในชวงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ  ประจําเดอืนตุลาคม  2561 

……………………………… 

  ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชนนอกเวลา

ราชการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และเปนการสรางมาตรการเชิงรุกในการใหบริการ

และเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนดานการบริการ ตลอดจนเปนการดูแลและรักษาสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ

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

เสาร – อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และเวลากลางคืน เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 

   ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ังให

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดปฏบัิติหนาท่ีดังน้ี (ตามบัญชีแนบทายคําส่ังน้ี) 

1.ใหบริการประชาชนในการรับคํารอง หรือชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมคํารองตางๆ และอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการใหไดรับความพงึพอใจสูงสุด 

2.อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ผูมาติดตอขอรับบริการอินเตอรเน็ตตําบลใหเปนไปดวยความ เรียบรอย

พรอมท้ังบันทึกช่ือประชาชนผูขอรับบริการในสมุดบันทึกเพื่อเสนอใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบตอไป 

3.ใหบริการ การยมืสิ่งของ หรือพัสดุ แกประชาชน (เฉพาะกรณโีตะ เกาอ้ี เตนท แผงกัน้จราจร)กรณีอื่นใหเสนอ

ผูบังคับบัญชา และผูรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุท่ีเกี่ยวของ โดยใหบันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน และจัดทําเอกสาร

การยมืพัสดุใหถูกตองตามระเบียบตอไป 

4.ใหผูปฏบัิติหนาท่ีสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกันตามความเหมาะสม หามละท้ิงเวรโดยเด็ดขาด หากไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดใหบันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผูอื่นได โดยตองไดรับการอนุมัติจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก             

จงึสับเปลี่ยนกันได 

5.ใหผูมหีนาท่ีอยูเวรยามบันทึกการปฏบัิติงานบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ บันทึกเหตุการณในสมุดบันทึกการอยูเวรและลงลายมอืช่ือ เพื่อเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

ดังน้ัน ใหผูรับการแตงต้ังตามคําส่ังน้ี ปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด โดยใหอยูในความควบคุมดูแลของ    

พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หากพบปญหา และอุปสรรคเกิดขึ้นใหรายงาน                  

ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที  

ท้ังน้ี     ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ส่ัง    ณ    วันท่ี      28      เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
            (ลงช่ือ) 

                  (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   

รับทราบคําสั่ง... 



 
 

-๒- 
 

 

รับทราบคําสั่ง 

 

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

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

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

๔.นายสทิธิชัย  เทียมสุจริตชน.................................... 

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

๖.นายจตุรวธิ   ตอชีพ................................................ 

๗.น.ส.ศรีมนัส    สบืมา............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายชื่อผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวนั 

 

 
 
 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 
 สํานักงานปลัด   

1 นางจิราภรณ       จันทรดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  

2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดปองเทศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

4 น.ส.ชลธิชา          แหมไธสง นิติกรชํานาญการ  

5 น.ส. ณภิา         คิดการ คนงานท่ัวไป   

 กองคลัง   

6 น.ส. วริศรา       นาคํา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  

7 นางรุจี             รัตนะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี   

8 นางปทุมวัล        ทองนอก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   

9 น.ส.วิไลพร         เติบโต ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   

 กองชาง   
10 นางสุมิตรา       ไพราม เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  

 กองการศึกษา   
11 นางสาวปทุมพร   ไชยรตัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

 กองสวัสดิการสังคม   
12 นางสีไพร        แปนนอก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

 หนวยตรวจสอบภายใน   
13 น.ส.ศรมีนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ  



 

รายชื่อผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวนั 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 
 สํานักงานปลัด   

1 นางจิราภรณ       จันทรดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดปองเทศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
4 น.ส.ชลธิชา          แหมไธสง นิติกรชํานาญการ  
5 น.ส. ณิภา         คิดการ คนงานท่ัวไป   
 กองคลัง   

6 น.ส. วริศรา       นาคํา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
7 นางรุจี             รัตนะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
8 นางปทุมวัล        ทองนอก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
9 น.ส.วิไลพร         เติบโต ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   
 กองชาง   

10 นางสุมิตรา       ไพราม เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
 กองการศึกษา   

11 นางสาวปทุมพร   ไชยรัตน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
 กองสวัสดิการสังคม   

12 นางสีไพร        แปนนอก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
 หนวยตรวจสอบภายใน   

13 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการ 

 

 
รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางวัน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 น.ส.ผกายมาส      จันทบุตร หัวหนาสํานักปลัด  (ตน)  

2 นางนันทนภัส      ตระกูลเสถียร ผูอํานวยการกองคลัง  (ตน)  

3 นายสิทธิชัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส  

4 นางอนงคนาฏ    บุญผุด ผูอํานวยการกองการศึกษา (ตน)  

5 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

(ตน) 

 

 



 
รายช่ือผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางคืน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

 สํานักปลัด อบต.   
1 นายดํารงค          ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายฯ  

2 นายอุเทน         เบิกขุนทด พนักงานขับรถยนต   

3 นายทองดี         ดาทอง นักการภารโรง    

 กองคลัง   
4 นายรัชชานนท   พิมไธสงค นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

 กองชาง   
5 นายสิทธิชัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส  

6 นายสอาด        เนตรแกว ผูชวยนายชางโยธา   

 กองการศึกษา   
7 นายอมรินทร     แปนนอก เจาพนักงานธุรการ  

 กองสวัสดิการสังคม   
8 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (ตน)  

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางคืน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 พันจาเอกธัญพิสิษฐ   เพ็งที ปลัด อบต.  (กลาง)  

2 นายณัฐพร         หนวงกระโทก รองปลัด อบต. (ตน)  

3 นายเพ็ชร  จัตุรัส รองนายก อบต.  

4 นายสัม  ทิพพูสังข 
 

รองนายก อบต.  

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีผูอยูเวรยามและตรวจเวรยาม ประจําเดือน ตุลาคม 2561 

เวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการเสาร –วันอาทติย  และวันหยุดนักขัตฤกษ 

แนบทายคําสั่งที่    302    /2561 ลงวันที่   28  กันยายน 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 

 

 

วันจันทรท่ี1 ตุลาคม 2561 8.นางปทุมวัล       ทองนอก  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 9.น.ส.วไิลพร     เติบโต  2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพุธท่ี 3 ตุลาคม 2561 10.นางสุมติรา     ไพราม  3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันพฤหัสบดท่ีี 4 ตุลาคม 2561 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน  4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันศุกรท่ี 5 ตุลาคม 2561 12.นางสไีพร        แปนนอก  5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ  

วันเสารดีท่ี 6 ตุลาคม 2561 
 

8.นางปทุมวัล       ทองนอก 

9.น.ส.วไิลพร     เติบโต 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันอาทิตยท่ี 7 ตุลาคม 2561  10.นางสุมติรา     ไพราม 

11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน 

2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันจันทรท่ี 8 ตุลาคม 2561 13.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา  3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2561 1.นางจริาภรณ    จันทรดา  4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 2.นางชนิสรา    ไกรกลาง  5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ  

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม 

2561 

3.น.ส.ปรัศนีญา   ยอดปองเทศ  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันศุกรท่ี 12 ตุลาคม 2561 4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง  2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2561 
(วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร) 

 12.นางสไีพร        แปนนอก 

13.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันอาทิตยท่ี 14 ตุลาคม 2561  1.นางจริาภรณ    จันทรดา 

2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันจันทรท่ี 15 ตุลาคม 2561  3.น.ส.ปรัศนีญา   ยอดปองเทศ

4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ ชดเชย

วันหยุด ท่ี 

13ต.ค.

61 

วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 5.น.ส.ณภิา คดิการ  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2561 6.น.ส. วริศรา       นาคาํ  2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพฤหัสบดีท่ี18 ตุลาคม 

2561 

7.นางรุจ ี  รัตนะ  3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันศุกรท่ี19 ตุลาคม  2561 8.นางปทุมวัล       ทองนอก  4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

 

 



-2-... 
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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 20 ตุลาคม 2561 
 

5.น.ส.ณภิา คดิการ 

6.น.ส. วริศรา       นาคาํ 

5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ  

วันอาทิตย 21 ตุลาคม 2561 
 

7.นางรุจ ี  รัตนะ 

8.นางปทุมวัล       ทองนอก 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันจันทรท่ี 22 ตุลาคม  2561 9.น.ส.วไิลพร     เติบโต  2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอังคารท่ี 23 ตุลาคม 2561 
         (วนัปิยมหาราช) 

 9.น.ส.วไิลพร     เติบโต 

10.นางสุมติรา     ไพราม 

3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน หยุด 

วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 10.นางสุมติรา     ไพราม  4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 11.นางสาวปทุมพร ไชย

รัตน 

 5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ  

วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2561 12.นางสไีพร        แปนนอก  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันเสารท่ี 27 ตุลาคม2561  11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน 

12.นางสไีพร        แปนนอก 

2.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอาทิตยท่ี 28 ตุลาคม 2561  13.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

1.นางจริาภรณ    จันทรดา 

3.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 13.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา  4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด  

วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 1.นางจริาภรณ    จันทรดา  5.นายจตุรวธิ       ตอชีพ  

วันพุธท่ี 31 ตุลาคม 2561 2.นางชนิสรา    ไกรกลาง  1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

 

                    
(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีผูอยูเวรและตรวจเวร ประจําเดอืน ตุลาคม  2561 

แนบทายคําสั่งที่   302   /2561 ลงวันที่      28   กันยายน  2561 

เวลากลางคืน 

วันที่ 
ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 
ผูตรวจเวรยาม หมายเหตุ 

 7 15 23 31 1.นายดํารงค   ประจิตร 4. นายสัม  ทพิพูสังข 

         รองนายก อบต. 

 

 8 16 24  2.นายอุเทน      เบกิขุนทด 1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

         ปลัด อบต. 

 

1 9 17 25  3.นายทองด ี        ดาทอง 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

2 10 18 26  4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 

 

3 11 19 27  5.นายจตุรวธิ   ตอชีพ 4. นายสัม  ทพิพูสังข 

         รองนายก อบต. 

 

4 12 20 28  6.นายสอาด        เนตรแกว 1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

         ปลัด อบต. 

 

5 13 21 29  7.นายอมรนิทร     แปนนอก 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

6 14 22 30  8.นายสทิธชัิย    เทยีมสุจริตชน 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 

 

 

               

(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 



 

 



 

บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันชวงเวลาพักเที่ยง นอกวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป 

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเท่ียงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงช่ือ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

 

หมายเหตุ 

1 ต.ค.61 นางปทุมวัล    ทองนอก 

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

- 
- 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

2 ต.ค. 61 น.ส. วไิลพร  เติบโต

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

- 
- 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

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

3 ต.ค. 61 นางสุมติรา ไพราม

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

3.นายสทิธิชัย เทียมสุจริตชน 

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

4 ต.ค. 61 น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

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

 

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

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

5 ต.ค. 61 นางสไีพร  แปนนอก 

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

 

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

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

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

6 ต.ค. 61  
 

1.นางปทุมวัล    ทองนอก 

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

2.น.ส. วไิลพร  เติบโต

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

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

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

 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

 

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

 

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

 

7 ต.ค. 61 

 

 

 
 

1.นางสุมติรา ไพราม 

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

2.น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

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

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

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

 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

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

 

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

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเท่ียงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงช่ือ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

 

หมาย

เหตุ 

8 ต.ค. 61 น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

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

 

- 
- 

3.นายสทิธิชัย เทียม

สุจริตชน 

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

 

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

 

9 ต.ค. 61 นางจริาภรณ   จันทรดา 

….............................. 
............................... - - 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

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

 

10 ต.ค. 61 นางชนิสรา    ไกรกลาง 

….............................. ................................ 
- - 

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

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

11 ต.ค. 61 น.ส.ปรัศนญีา  ยอดปองเทศ 

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

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันท

บุตร

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

. 

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

12 ต.ค. 61 น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

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

 
- - 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

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

13 ต.ค. 61  
 

1.นางสไีพร  แปนนอก 

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

2.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

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

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

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

 

3.นายสทิธิชัย เทียม

สุจริตชน 

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

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

14 ต.ค. 61 

 

 

 
 

1.นางจริาภรณ   จันทรดา 

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

2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 

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

 

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

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

 

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเท่ียงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงช่ือ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

 

หมา

ย

เหตุ 

15 ต.ค. 61  

 

1.น.ส.ปรัศนญีา  ยอดปองเทศ 

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

2.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง

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

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

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

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

 

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

 

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

 

16 ต.ค. 61 น.ส. ณภิา    คดิการ 

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

 

- 
- 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

17 ต.ค. 61 น.ส. วริศรา       นาคาํ 

….............................. ................................ 
- - 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

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

18 ต.ค. 61 นางรุจ ี  รัตนะ 

….............................. 

 

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

3.นายสทิธิชัย เทียมสุจริตชน 

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

19 ต.ค. 61 นางปทุมวัล    ทองนอก 

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

 

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

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

20 ต.ค. 61  
 

1.น.ส.ณภิา คดิการ 

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

2.น.ส. วริศรา       นาคาํ 

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

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

 

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

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

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

21 ต.ค. 61 

 

 

 
 

1.นางรุจ ี  รัตนะ 

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

2.นางปทุมวัล ทองนอก  

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

 

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

 

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเท่ียงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงช่ือ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

 

หมายเหตุ 

22 ต.ค. 61 น.ส. วไิลพร  เติบโต

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

 

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

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

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

23 ต.ค. 61  
 

1.น.ส. วไิลพร  เติบโต

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

2.นางสุมติรา ไพราม 

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

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

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

3.นายสทิธิชัย เทียมสุจริตชน 

 

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

 

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

 

24 ต.ค. 61 นางสุมติรา ไพราม

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

4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

25 ต.ค. 61 น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

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

 

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

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

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

26 ต.ค. 61 นางสไีพร  แปนนอก 

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

 

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

27 ต.ค. 61  
 

1.น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

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

2.นางสไีพร  แปนนอก 

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

 

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

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

 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

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

28 ต.ค. 61 

 

 

 
 

 

1.น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

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

2.นางจริาภรณ   จันทร

ดา 

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

 

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

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

 

 

3.นายสทิธิชัย เทียมสุจริตชน 

 

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

 

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

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเท่ียงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงช่ือ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

 

หมายเหตุ 

29 ต.ค. 61 น.ส.ศรีมนัส  สบืมา 

..................................... ............................... - - 
4.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

30 ต.ค. 61 นางจริาภรณ   จันทรดา 

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

- - 

5.นายจตุรวธิ    ตอชีพ 

 

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

 

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

 

31 ต.ค. 61 นางชนิสรา    ไกรกลาง 

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

  

                                                               

นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 

 

 



บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันเวลากลางคนื  

ประจําเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทกึเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทกึเหตุการณ

ประจําวนั 

หมายเหตุ 

1 ต.ค. 61 3.นายทองด ี        ดาทอง 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

2 ต.ค. 61 4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค 
............................................ 

 

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

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

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

3 ต.ค.61 5.นายจตุรวธิ   ตอชีพ 

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

 

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

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

4 ต.ค. 61 6.นายสอาด      เนตรแกว 
............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

5 ต.ค. 61 7.นายอมรินทร     แปนนอก 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

6 ต.ค. 61 8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน 
........................................... 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

7 ต.ค.61 1.นายดํารงค   ประจติร 
............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

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

8 ต.ค. 61 2.นายอุเทน      เบิกขุนทด 

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

 

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

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

9 ต.ค.61 3.นายทองด ี        ดาทอง 

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

 

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

4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

10 ต.ค. 61 4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค 
............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

 



วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทกึเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทกึเหตุการณ

ประจําวนั 

หมายเหตุ 

11 ต.ค. 61 5.นายจตุรวธิ   ตอชีพ 

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

 

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

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

12 ต.ค. 61 6.นายสอาด      เนตรแกว 
............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

13 ต.ค. 61 7.นายอมรินทร     แปนนอก 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

14 ต.ค. 61 8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน 
............................................ 

 

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

1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

15 ต.ค. 61 1.นายดํารงค   ประจติร 
............................................ 

 

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

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

16 ต.ค. 61 2.นายอุเทน      เบิกขุนทด 

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

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

17 ต.ค. 61 3.นายทองด ี        ดาทอง 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

18 ต.ค. 61 4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค 
............................................ 

 

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

1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

19 ต.ค. 61 5.นายจตุรวธิ   ตอชีพ 

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

 

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

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

20 ต.ค. 61 6.นายสอาด      เนตรแกว 
............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

 

 

 



วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทกึเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณประจําวัน 

หมายเหตุ 

21 ต.ค. 61 7.นายอมรินทร     แปนนอก 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

22 ต.ค. 61 8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน 
............................................ 

 

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

1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

23 ต.ค. 61 1.นายดํารงค   ประจติร 
............................................ 

 

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

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

24 ต.ค. 61 2.นายอุเทน      เบิกขุนทด 

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

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

25 ต.ค. 61 3.นายทองด ี        ดาทอง 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

26 ต.ค. 61 4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค 
........................................... 

 

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

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

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

27 ต.ค. 61 5.นายจตุรวธิ   ตอชีพ 

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

 

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

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

28 ต.ค. 61 6.นายสอาด      เนตรแกว 
............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

29 ต.ค. 61 7.นายอมรินทร     แปนนอก 

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

 

........................................... 
4. นายสัม  ทพิพูสังข 

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

30 ต.ค. 61 8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจริตชน 
............................................ 

 

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

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

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

31 ต.ค. 61 1.นายดํารงค   ประจติร 
............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

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

      
 

นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

  

 


	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

