
 

 

 

 สมุดรายงานเหตุการณประจําวัน 

 

 

 

การเขาเวรยาม 

ในชวงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ                              

(วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานธุรการ สํานักงานปลัด  

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

 คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
          ท่ี             /2562 

เรื่อง  แตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําเดือนกรกฏาคม  2562 

……………………………… 
  ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชน
นอกเวลาราชการ  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และเปนการสรางมาตรการเชิงรุก
ในการใหบริการและเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนดานการบริการ ตลอดจนเปนการดูแลและรักษาสถานท่ีและ
ทรัพยสินของทางราชการในชวงพักกลางวัน ของวันทํางานราชการ ตั้งแตเวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 16.30-
17.30 น. และเปดบริการในวันเสาร – อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และเวลากลางคืน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ.2552 
   ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินไปดวยความเรียบรอย         
จึงแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ (ตามบัญชีแนบ
ทายคําสั่งนี้) 

1.ใหบริการประชาชนในการรับคํารอง หรือชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมคํารองตางๆ และอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

2.อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ผูมาติดตอขอรับบริการอินเตอรเน็ตตําบลใหเปนไปดวยความ 
เรียบรอยพรอมท้ังบันทึกชื่อประชาชนผูขอรับบริการในสมุดบันทึกเพ่ือเสนอใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบตอไป 

3.ใหบริการ การยืมสิ่งของ หรือพัสดุ แกประชาชน (เฉพาะกรณีโตะ เกาอ้ี เตนท แผงก้ันจราจร)กรณีอ่ืน
ใหเสนอผูบังคับบัญชา และผูรับผิดชอบเก่ียวกับพัสดุท่ีเก่ียวของ โดยใหบันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน และ
จัดทําเอกสารการยืมพัสดุใหถูกตองตามระเบียบตอไป 

4.ใหผูปฏิบัติหนาท่ีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม หามละท้ิงเวรโดยเด็ดขาด หากไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดใหบันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผูอ่ืนได โดยตองไดรับการอนุมัติจาก นายกองคการบริหารสวนตําบล      
กุดจอก             จึงสับเปลี่ยนกันได 

5.ใหผูมีหนาท่ีอยูเวรยามบันทึกการปฏิบัติงานบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ บันทึกเหตุการณในสมุดบันทึกการอยูเวรและลงลายมือชื่อ เพ่ือเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก  

ดังนั้น ใหผูรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด โดยใหอยูในความควบคุมดูแล
ของ    พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หากพบปญหา และอุปสรรคเกิดข้ึนใหรายงาน                  
ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที  

ท้ังนี้     ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   สั่ง    ณ    วันท่ี            เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562         

                                                                          
            (ลงชื่อ) 

                  (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   



รับทราบคําส่ัง... 
 

 
 

-๒- 
 

 

                       

 

รับทราบคําสั่ง ที่ ๑๗๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๖๒ 

 

๑.นายชานน   ไกรกลาง............................................(สํานักงานปลัด) 

๒.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร.................................. (กองคลัง)  

๓. นายณัฐพร  หนวงกระโทก.....................................(กองชาง) 

๔. นางอนงคนาฏ    บุญผุด....................................... (กองการศกึษาฯ) 

๕.นายจตุรวธิ   ตอชีพ................................................(กองสวัสดกิารสังคม) 

๖.น.ส.ศรมีนัส    สบืมา.............................................(ตรวจสอบภายใน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายชื่อผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวนั 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 
 สํานักงานปลัด   

1 นางจิราภรณ       จันทรดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 09-5609-3945 
2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 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 เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 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 ปฏิบัติงาน 08-1065-4714 
 กองการศึกษา   

11 นางสาวปทุมพร   ไชยรัตน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 09-0275-8889 
 กองสวัสดิการสังคม   

12 นางสีไพร        แปนนอก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 08-4298-9794 
 หนวยตรวจสอบภายใน   

13 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชาํนาญการ 08-4789-3095 
 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางวัน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 นายชานน   ไกรกลาง หัวหนาสํานักปลัด 08-6016-7229 

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

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

4 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7269 

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

 



 
 

 
รายช่ือผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางคืน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

 สํานักปลัด อบต.   
1 นายชานน  ไกรกลาง หัวหนาสํานักปลัด  
2 นายดํารงค          ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายฯ 09-3334-0872 

3 นายทองดี         ดาทอง นักการภารโรง   06-3780-0154 

 กองคลัง   
4 นายรัชชานนท   พิมไธสงค นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09-1331-9069 

 กองชาง   
5 นายสิทธิชัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

6 นายสอาด        เนตรแกว ผูชวยนายชางโยธา  08-6264-0022 

 กองการศึกษา   
7 นายอมรินทร     แปนนอก เจาพนักงานธุรการ 08-8475-5783 

 กองสวัสดิการสังคม   
8 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7269 

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางคืน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

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

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

3 นายเพ็ชร  จัตุรัส รองนายก อบต. 08-1062-7041 

4 นายสัม  ทิพพูสังข 
 

รองนายก อบต. 08-7963-3279 

 

 

 

 

 



 

 
บัญชีผูอยูเวรยามและตรวจเวรยาม ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 

เวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการเสาร –วันอาทิตย  และวันหยุดนักขัตฤกษ 
แนบทายคําสั่งท่ี    171    /2562 ลงวันท่ี    27   มิถุนายน  2562 

เวลากลางวัน 

  วัน/เดือน/ป 

ผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

        นอกเวลาราชการ 
เวลา 16.30-17.30 น. 

ผูอยูเวรยาม 
     วันหยุดเสาร อาทิตย 
เวลา 08.30-16.30 น. 

ผูตรวจเวรยาม 
 
 

หมายเหต ุ
 
 

วันจันทรท่ี 1 กรกฏาคม 2562     6.น.ส. วริศรา       นาคํา - 1.นายชานน   ไกรกลาง  

วันอังคารท่ี 2 กรกฏาคม2562 7.นางรุจี   รัตนะ - 2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร  

วันพุธท่ี 3 กรกฏาคม 2562 8.นางปทุมวัล      ทองนอก - 3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด  

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฏาคม 2562 9.น.ส.วิไลพร     เติบโต - 4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ  

วันศุกรท่ี 5 กรกฏาคม2562 10.นางสุมิตรา     ไพราม - 5.นายณัฐพร หนวงกระโทก  

วันเสาร 6 กรกฏาคม2562 - 12.นางสีไพร     แปนนอก 

13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา  
1.นายชานน   ไกรกลาง 

 

วันอาทิตยท่ี 7 กรกฏาคม2562 - 1.นางจิราภรณ    จันทรดา 
2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 

2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร 
 

วันจันทรท่ี๘ กรกฏาคม2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน  3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด  

วันอังคารท่ี 9 กรกฏาคม 2562 12.นางสีไพร     แปนนอก  4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ  

วันพุธท่ี 10กรกฏาคม 2562 13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา ---- 5.นายณัฐพร หนวงกระโทก  

วันพฤหัสบดีที่11 กรกฏาคม 2562 1.นางจิราภรณ    จันทรดา - 1.นายชานน   ไกรกลาง  

วันศุกรท่ี 12 กรกฏาคม 2562 2.นางชนิสรา    ไกรกลาง - 2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร  

วันเสารที่ 13 กรกฏาคม 2562 
 

- 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ 
4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด 

 

วันอาทิตยท่ี 14 กรกฏาคม 2562 - 5.น.ส.ณภิา คิดการ 
6.น.ส. วริศรา       นาคํา 

4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 
 

วันจันทร15 กรกฏาคม 2562 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ - 5.นายณัฐพร หนวงกระโทก  

วันอังคารท่ี 16 กรกฏาคม 2562 
วันอาสาฬหบูชา 

- 7.นางรุจี   รัตนะ 
8.นางปทุมวัล       ทองนอก- 1.นายชานน   ไกรกลาง 

 

วันพุธท่ี17 กรกฏาคม 2562 
วันเขาพรรษา 

- 9.น.ส.วิไลพร     เติบโต 
10.นางสุมิตรา     ไพราม 

2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร 
 

 
-2-... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-2- 
 

วัน/เดือน/ป 

ผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

      นอกเวลาราชการ 
เวลา 16.30-17.30 น. 

ผูอยูเวรยาม 
วันหยุดเสาร อาทิตย 
เวลา 08.30-16.30 น. 

ผูตรวจเวรยาม 
 
 

หมายเหต ุ
 
 

วันพฤหัสบดีที่18 กรกฏาคม 2562 4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง - 3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด  

วันศุกรท่ี 19 กรกฏาคม 2562        5.น.ส.ณภิา คิดการ - 4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ  

วันเสารที่ 20 กรกฏาคม 2562 - 11.นางสาวปทุมพร ไชยรตัน12.

นางสีไพร     แปนนอก 
5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 

 

วันอาทิตยท่ี 21 กรกฏาคม 2562 
 

-  13.น.ส.ศรมีนัส  สบืมา 
1.นางจิราภรณ    จันทรดา 

1.นายชานน   ไกรกลาง 
 

วันจันทรท่ี 22 มิถุนายน 2562 6.น.ส. วริศรา       นาคํา - 2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร  

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 7.นางรุจี   รัตนะ - 3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด  

วันพุธท่ี 24 กรกฏาคม 2562 8.นางปทุมวัล      ทองนอก -- 4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ  

 วันพฤฆัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 9.น.ส.วิไลพร     เติบโต - 5.นายณัฐพร หนวงกระโทก  

วันศุกรท่ี 26 กรกฏาคม 2562 10.นางสุมิตรา     ไพราม - 1.นายชานน   ไกรกลาง  

วันเสารดีที่ 27 กรกฏาคม 2562 
 

- 2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 
 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ 

2.นางนันทนภัส   ตระกูลเสถียร 
 

วันอาทิตยท่ี 28 กรกฏาคม 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร (ร.10) 

- 4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

5.น.ส.ณภิา คิดการ 3.นางอนงคนาฏ    บุญผุด 

 

วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.
10) 

- 6.น.ส. วริศรา   นาคํา 
7.นางรุจี   รัตนะ 4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 

 

วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน - 5.นายณัฐพร หนวงกระโทก  

วันพุธที ่31กรกฏาคม 2562 12.นางสีไพร     แปนนอก - 4.นายจตุรวิธ       ตอชีพ  

 

                                     
(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   
 
 
 

 

 



 

บัญชีผูอยูเวรและตรวจเวร ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 
แนบทายคําสั่งท่ี     171      /2562 ลงวันท่ี      27     มิถุนายน 2562 

เวลากลางคืน 

วันท่ี 
ผูอยูเวรยาม (กลางคืน) 

เวลา 16.30-08.30 น. 
ผูตรวจเวรยาม หมายเหตุ 

1 9 17 25  1.นายชานน    ไกรกลาง ๑.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 
         ปลัด อบต. 

 

2 10 18 26  2.นายดํารงค    ประจิตร 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 
         รองปลัด อบต. 

 

3 11 19 27  3. นายทองดี    ดาทอง 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 
         รองนายก อบต. 

 

4 12 20 28  4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 
 

4. นายสัม  ทิพพูสังข 
         รองนายก อบต. 

 

5 13 21 29  5.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน ๑.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 
         ปลัด อบต. 

 

6 14 22 30  6.นายสอาด        เนตรแกว 2.นายณัฐพร    หนวงกระโทก 
         รองปลัด อบต. 

 

7 15 23 31  7.นายอมรินทร     แปนนอก 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 
         รองนายก อบต. 

 

8 16 24   8.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 4. นายสัม  ทิพพูสังข 
         รองนายก อบต. 

 

              
                

(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   
 
 
 

 

 

 



 

 
 

บันทึกรายงานเหตุการณประจําวันชวงเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดือน/ป 

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

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 
 

หมายเหต ุ

1 ก.ค.62 6.น.ส. วริศรา       นาคํา 

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

- 
1.นายชานน   ไกรกลาง 
.......................................... .................................  

2 ก.ค.62 
 

7.นางรุจี   รัตนะ 
..................................... ............................... 

- 
- 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร

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

3 ก.ค.62 
 

8.นางปทุมวัล     ทองนอก 
..................................... ............................... 

- 
- 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

4 ก.ค.62 9.น.ส.วิไลพร     เติบโต 
..................................... ............................... - - 

4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ
......................................... .................................  

5 ก.ค..62 
 

10.นางสุมิตรา     ไพราม 
..................................... .............................. - - 

5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
.......................................... .................................  

6 ก.ค..62 
 

- 
 

12.นางสีไพร    แปนนอก 
..................................... 

13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา  
..................................... 

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

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

1.นายชานน   ไกรกลาง 
 
.......................................... 

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

7 ก.ค..62 
 

- 
 

1.นางจิราภรณ  จันทรดา 
..................................... 

2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 

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

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

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร 
 
.......................................... 

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

 

 

 



 

 

-๒- 

วัน/เดือน/ป 

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

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 
 

หมายเหต ุ

8 ก.ค.62 
 

11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน 
..................................... ............................... 

- 
- 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

9 มิ.ย.62 12.นางสีไพร     แปนนอก 

..................................... ............................... - - 
4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ 
........................................ .................................  

10 ก.ค..62 
 

13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 
..................................... ............................... - - 

5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
.......................................... ................................  

11 ก.ค.62 
 

1.นางจิราภรณ    จันทรดา 
..................................... 

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

- - 
1.นายชานน   ไกรกลาง 
.......................................... .................................  

12 ก.ค..62 2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 
..................................... 

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

- - 
2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร

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

13 ก.ค..62 - - 3.น.ส.ปรัศนีญา  ยอดปองเทศ 

..................................... 
4.น.ส.ชลธิชา   แหมไธสง 
..................................... 

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

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

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 
 

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

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

14 ก.ค..62 - 
- 

5.น.ส.ณภิา คิดการ 
..................................... 
6.น.ส. วริศรา     นาคํา 
..................................... 

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

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

4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ 
 
......................................... 

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

15 ก.ค..62 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ 
..................................... ............................... 

- 
 

5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
.......................................... .................................  

 

 



 

-๓- 

วัน/เดือน/ป 

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

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
เหต ุ

16 ก.ค.62 - 

- 

7.นางรุจี   รัตนะ 
..................................... 
8.นางปทุมวัล     ทองนอก 
..................................... 

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

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

1.นายชานน   ไกรกลาง 
 
.......................................... 

 

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

 

17 ก.ค.62 
 

- 
- 

9.น.ส.วิไลพร     เติบโต 
..................................... 
10.นางสุมิตรา     ไพราม 
..................................... 

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

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

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร 
 

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

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

18 ก.ค.62 
 

4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 
..................................... 

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

- - 
3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

19 ก.ค..62 
 

5.น.ส.ณภิา คิดการ 
..................................... 

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

- - 
4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ
......................................... .................................  

20 ก.ค.62 - 
- 

11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน 
..................................... 

12.นางสีไพร    แปนนอก 
..................................... 

- 

5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
 
.......................................... 

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

21 ก.ค..62 
 

- 

- 

13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 
..................................... 
1.นางจิราภรณ  จันทรดา 
..................................... 

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

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

1.นายชานน   ไกรกลาง 
..........................................   

22 ก.ค..62 
 

6.น.ส. วริศรา       นาคํา 

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

- 

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร

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

23 ก.ค..62 
 

7.นางรุจี   รัตนะ 
..................................... ............................... 

- 

- 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

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

                                                                                                                                                                                                                                                            



 -๔- 

วัน/เดือน/ป 

ลงช่ือผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

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 
 

หมายเหต ุ

24 ก.ค.62 
 

8.นางปทุมวัล   ทองนอก 
.................................... ............................... 

- 
- 

4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ
......................................... .................................  

25 ก.ค..62 
 

9.น.ส.วิไลพร     เติบโต 
.................................... 

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

- - 
5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
.......................................... .................................  

26 ก.ค..62 
 

10.นางสุมิตรา     ไพราม 
.................................... 

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

- - 
1.นายชานน   ไกรกลาง 
.......................................... .................................  

27 ก.ค..62 - 
- 

2.นางชนิสรา    ไกรกลาง 
..................................... 

 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดปองเทศ 
..................................... 

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

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

2.นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร 
 

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

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

28 ก.ค.62 
 

- 
- 

4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

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

5.น.ส.ณภิา คิดการ 

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

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

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

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 
 

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

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

29 ก.ค.62 - 
- 

6.น.ส. วริศรา   นาคํา 
..................................... 

7.นางรุจี   รัตนะ 
..................................... 

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

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

4.นายจตุรวิธ    ตอชีพ 
 
......................................... 

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

 

30 ก.ค.62 
 

11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน 
.................................... ............................... 

- 

- 
5.นายณัฐพร หนวงกระโทก 
.......................................... 

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

31 ก.ค.62 12.นางสีไพร    แปนนอก 

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

- 
1.นายชานน   ไกรกลาง 
.......................................... 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 



 

บันทึกรายงานเหตุการณประจําวันเวลากลางคืน 

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256๒ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดือน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  
บันทึกเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 
ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 
ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ    

ประจําวัน 

หมายเหตุ 

1 ก.ค.62 
 

1.นายชานน    ไกรกลาง 
........................................... 

 

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

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

2 ก.ค.62 
 

2.นายดํารงค    ประจิตร 
............................................ 

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

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

3 ก.ค.62 
 

3. นายทองดี    ดาทอง 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส
........................................... ...........................................  

4 ก.ค.62 4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 
............................................ 

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

4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.............................................. ...........................................  

5 ก.ค.62 
 

5.นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
............................................ 

 

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

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

6 ก.ค.62 
 

6.นายสอาด        เนตรแกว 
........................................... 

 

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

7 ก.ค.62 
 

7.นายอมรินทร     แปนนอก 
............................................ 

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

3. นายเพ็ชร  จัตรุัส
........................................... ...........................................  

8 ก.ค..62 
 

8.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 
............................................ 

 

........................................... 
4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.............................................. ...........................................  

9 ก.ค.62 
 

1.นายชานน    ไกรกลาง 
............................................ 

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

1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

10 ก.ค.62 
 

2.นายดํารงค    ประจิตร 
............................................ 

 

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

 

 

 

 



 

วัน/เดือน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  
บันทึกเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 
ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 
ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณประจําวัน 

หมายเหตุ 

11 ก.ค..62 
 

3. นายทองดี    ดาทอง 
........................................... 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส
........................................... ...........................................  

12 ก.ค.62 
 

4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 
........................................ 

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

4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.............................................. ...........................................  

13 ก.ค.62 
 

5.นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
........................................ 

 

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

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

14 ก.ค.62 
 

6.นายสอาด        เนตรแกว 
............................................ 

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

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

15 ก.ค.62 
 

7.นายอมรินทร     แปนนอก 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส
........................................... ..........................................  

16 ก.ค.62 
 

8.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 
........................................... 

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

4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.............................................. ...........................................  

17 ก.ค.62 
 

1.นายชานน    ไกรกลาง 
............................................ 

 

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

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

18 ก.ค.62 
 

2.นายดํารงค    ประจิตร 
............................................ 

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

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

19 ก.ค.62 
 

3. นายทองดี    ดาทอง 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส
........................................... ...........................................  

20 ก.ค.62 
 

4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 
............................................ 

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

4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.............................................. ..........................................  

21 ก.ค..62 
 

5.นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
........................................... 

 

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

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

 

 

 

 



วัน/เดือน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  
บันทึกเหตุการณประจําวัน 

ลงชื่อ 
ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 
ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณประจําวัน 

หมายเหตุ 

22 ก.ค..62 
 

6.นายสอาด        เนตรแกว 
............................................ 

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

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

23 ก.ค.62 
 

7.นายอมรินทร     แปนนอก 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส 
.......................................... ...........................................  

24 ก.ค..62 
 

8.นายจตุรวิธ       ตอชีพ 
............................................ 

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

4. นายสมั  ทิพพูสังข 
.......................................... ...........................................  

25 ก.ค.62 
 

1.นายชานน    ไกรกลาง 
............................................ 

 

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

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

26 ก.ค.62 
 

2.นายดํารงค    ประจิตร 
........................................... 

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

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

27 ก.ค.62 
 

3. นายทองดี    ดาทอง 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตรุัส 
.......................................... ...........................................  

28 ก.ค.62 
 

4.นายรัชชานนท  พิมพไธสงค 
............................................ 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข 
.......................................... ...........................................  

29 ก.ค.62 
 

5.นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
............................................ 

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

1.พันจาเอกธัญพิสิษฐ  เพ็งที 

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

30 ก.ค.62 
 

6.นายสอาด        เนตรแกว 
............................................ 

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

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

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

 

31 ก.ค.62 
 

7.นายอมรินทร     แปนนอก 
............................................ 

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

3. นายเพ็ชร  จัตรุัส 
.......................................... 

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

                                                                        

                                                                                             

นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

   

  

 


	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

