
 

 

 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน 

 

 

 

การเข้าเวรยาม 

ในช่วงเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ                              

(วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานธุรการ ส านักงานปลัด  

องค์การบรหิารสว่นต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

          ที่       43     /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์  ประจ าเดือนมนีาคม  2562 

……………………………… 

  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดนโยบายการปรับ ขยายเวลาการให้บริการประชาชน นอกเวลา

ราชการ  เพื่อปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบายการปฏรูิประบบราชการของรัฐบาล และเป็นการสร้างมาตรการเชงิรุกในการให้บริการ

และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนดา้นการบริการ ตลอดจนเป็นการดูแลและรักษาสถานท่ีและทรัพย์สนิของทางราชการ

ในช่วงพักกลางวัน ของวันท างานราชการ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 16.30-17.30 น. และเปิดบริการในวันเสาร ์ – 

อาทิตย ์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลากลางคืน เพื่ อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546และระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 

   ดังนัน้ เพื่อให้การปฏบัิตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแตง่ตัง้ ให้

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ปฏบัิตหินา้ที่ดังนี้ (ตามบัญชแีนบท้ายค าสั่งนี้) 

1.ให้บริการประชาชนในการรับค ารอ้ง หรือชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอร์มค ารอ้งต่างๆ และอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการให้ได้รับความพงึพอใจสูงสุด 

2.อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการอินเตอร์เน็ตต าบลให้เป็นไปดว้ยความ เรียบร้อย

พร้อมท้ังบันทึกช่ือประชาชนผู้ขอรับบริการในสมุดบันทึกเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไป 

3.ให้บริการ การยืมสิ่งของ หรอืพัสดุ แก่ประชาชน (เฉพาะกรณีโต๊ะ เกา้อี้ เตน้ท์ แผงกั้นจราจร )กรณอีื่นให้เสนอ

ผู้บังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้บันทึกรายละเอยีดในสมุดบันทึกการปฏบัิตงิาน และจัดท าเอกสาร

การยืมพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบตอ่ไป 

4.ให้ผู้ปฏบัิตหินา้ที่สับเปลี่ยนหมุนเวยีนกันตามความเหมาะสม ห้ ามละทิ้งเวรโดยเด็ดขาด หากไมส่ามารถปฏบัิติ

หนา้ที่ได้ให้บันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นได้ โดยตอ้งได้รับการอนุมัตจิาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก             

จึงสับเปลี่ยนกันได้ 

5.ให้ผู้มหีนา้ที่อยู่เวรยามบันทึกการปฏบัิตงิานบริการประชาชนในชว่งเวลาพักเท่ี ยง วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ ์บันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการอยูเ่วรและลงลายมือชื่อ เพื่อเสนอตอ่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  

ดังนัน้ ให้ผู้รับการแตง่ตัง้ตามค าสั่งนี้ ปฏบัิตหินา้ที่โดยเครง่ครัด โดยให้อยูใ่นความควบคุมดูแลของ    

พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ์  เพ็งที ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก หากพบปัญหา และอุปสรรคเกดิขึน้ให้รายงาน                  

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที  

ท้ังน้ี     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง    ณ    วันท่ี    25    เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562         

 
            (ลงช่ือ) 

                  (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   

รับทราบค าสั่ง... 
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รับทราบค าสั่ง 

 

๑. นายณัฐพร  หนว่งกระโทก..................................... 

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

๓.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร..................................   

๔.นายสิทธิชัย  เทียมสุจริตชน.................................... 

๕. นางอนงค์นาฏ    บุญผุด....................................... 

๖.นายจตุรวธิ   ต่อชพี................................................ 

๗.น.ส.ศรีมนัส    สืบมา............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้อยู่เวรยาม ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวัน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
 ส านักงานปลัด   
1 นางจิราภรณ์       จันทร์ดา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09-5609-3945 
2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 08-7249-2080 
3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดป้องเทศ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08-7247-8407 
4 น.ส.ชลธิชา          แหมไธสง นิติกรช านาญการ 09-4941-6653 
5 น.ส. ณิภา         คิดการ คนงานท่ัวไป  08-3792-2784 
 กองคลัง   
6 น.ส. วริศรา       นาค า เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 08-4474-3973 
7 นางรุจี             รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  08-1955-8135 
8 นางปทุมวัล        ทองนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  06-2561-4498 
9 น.ส.วิไลพร         เติบโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  09-5620-9975 
 กองช่าง   

10 นางสุมิตรา       ไพราม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 08-1065-4714 
 กองการศึกษา   

11 นางสาวปทุมพร   ไชยรัตน์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 09-0275-8889 
 กองสวัสดิการสังคม   
12 นางสีไพร        แป้นนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 08-4298-9794 
 หน่วยตรวจสอบภายใน   

13 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ 

08-4789-3095 
 

รายชื่อผู้ตรวจเวรยาม เวลากลางวัน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 

1 น.ส.ผกายมาส      จันทบุตร หัวหน้าส านักปลัด  (ต้น) 09-3096-0831 

2 นางนันท์นภัส      ตระกูลเสถียร ผู้อ านวยการกองคลัง  (ต้น) 09-4896-3549 

3 นายสิทธิชัย      เทียมสุจริตชน นายช่างโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

4 นางอนงค์นาฏ    บุญผุด ผู้อ านวยการกองการศึกษา (ต้น) 09-0286-7035 

5 นายจตุรวิธ       ต่อชีพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (ต้น) 08-1877-7263 



 
 

รายชื่อผู้อยู่เวรยาม ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางคืน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 

 ส ำนักปลัด อบต.   
1 นายด ารงค์          ประจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 09-3334-0872 

2 นายอุเทน         เบิกขุนทด พนักงานขับรถยนต์  08-2874-8635 

3 นายทองดี         ดาทอง นักการภารโรง   06-3780-0154 

 กองคลัง   
4 นายรัชชานนท์   พิมไธสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09-1331-9069 

 กองช่ำง   
5 นายสิทธิชัย      เทียมสุจริตชน นายช่างโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

6 นายสอาด        เนตรแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา  08-6264-0022 

 กองกำรศึกษำ   
7 นายอมรินทร์     แป้นนอก เจ้าพนักงานธุรการ 08-8475-5783 

 กองสวัสดิกำรสังคม   
8 นายจตุรวิธ       ต่อชีพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (ต้น) 08-1877-7263 

 

รายชื่อผู้ตรวจเวรยาม เวลากลางคืน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 

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

2 นายณัฐพร         หน่วงกระโทก รองปลัด อบต. (ต้น) 09-1434-9696 

3 นายเพ็ชร  จัตุรัส รองนายก อบต. 08-1062-7041 

4 นายสัม  ทิพพูสังข์ 
 

รองนายก อบต. 08-7963-3279 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชผีูอ้ยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

เวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการเสาร ์–วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

แนบท้ายค าสั่งที่      43     /2562 ลงวันที่       25     กุมภาพันธ์  2562 

เวลากลางวัน 

  วัน/เดอืน/ปี 

ผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

        นอกเวลาราชการ 

เวลา 16.30-17.30 น. 

ผู้อยูเ่วรยาม 

     วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

หมาย

เหตุ 

 

 

วันศุกรท่ี์ 1 มนีาคม 2562     6.น.ส. วริศรา       นาค า - 2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันเสารท่ี์ 2 มนีาคม 2562 -- 2.นางชนสิรา    ไกรกลาง 

3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 

3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันอาทติย์ท่ี 3 มนีาคม 2562 - 4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

5.น.ส.ณิภา คิดการ 

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  

วันจันทร์ท่ี 4 มนีาคม 2562 7.นางรุจี   รัตนะ - 5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

วันอังคารท่ี 5 มนีาคม 2562 8.นางปทุมวัล       ทองนอก - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันพุธท่ี 6 มนีาคม 2562 9.น.ส.วไิลพร     เติบโต - 2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพฤหัสบดีที่ 7 มนีาคม2562 10.นางสุมติรา     ไพราม - 3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันศุกรท่ี์ 8 มนีาคม2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน์ - 4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  

วันเสารท่ี์ 9 มนีาคม 2562 - 6.น.ส. วริศรา       นาค า 

7.นางรุจี   รัตนะ 

5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

วันอาทติย์ ท่ี 10มนีาคม 2562 - 8.นางปทุมวัล       ทองนอก

9.น.ส.วไิลพร     เติบโต 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันจันทร์ท่ี11 มนีาคม 2562 12.นางสไีพร      แป้นนอก - 2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอังคารท่ี 12 มนีาคม 2562 13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา - 3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันพุธท่ี 13 มนีาคม 2562 1.นางจิราภรณ์    จันทร์ดา - 4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  

วันพฤหัสบดีที่ 14 มนีาคม 2562 2.นางชนสิรา    ไกรกลาง - 5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

วันศุกรท่ี์15 มนีาคม 2562 3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดป้องเทศ - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันเสารท่ี์ 16 มนีาคม 2562 - 10.นางสุมติรา     ไพราม 

11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน์ 

2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันอาทติย์ท่ี17 มนีาคม 2562 - 12.นางสไีพร     แป้นนอก 

13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 

3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันจันทร์ท่ี18 มนีาคม 2562 4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง - 4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  
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วัน/เดอืน/ปี 

ผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น.  

      นอกเวลาราชการ 

เวลา 16.30-17.30 น. 

ผู้อยูเ่วรยาม 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

หมาย

เหตุ 

 

 

วันอังคารท่ี 19 มนีาคม2562        5.น.ส.ณิภา คิดการ - 5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

วันพุธท่ี 20 มนีาคม 2562 6.น.ส. วริศรา       นาค า - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันพฤหัสบดีที่ 21 มนีาคม2562 7.นางรุจี   รัตนะ - 2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันศุกรท่ี์ 22 มนีาคม2562 8.นางปทุมวัล       ทองนอก - 3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันเสารท่ี์ 23 มนีาคม2562 - 1.นางจิราภรณ์    จันทร์ดา 

2.นางชนสิรา    ไกรกลาง 

 

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  

วันอาทติย์ท่ี 24 มนีาคม 2562 - 3.น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเท 

4.น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

 วันจันทร์ท่ี 25 มนีาคม 2562 9.น.ส.วไิลพร     เติบโต - 1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันอังคารท่ี 26 มนีาคม 2562 10.นางสุมติรา     ไพราม - 2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

วันพุธท่ี 27 มนีาคม2562 11.นางสาวปทุมพร ไชยรัตน์ - 3.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน  

วันพฤหัสบดีที่ 28 มนีาคม 2562 12.นางสไีพร      แป้นนอก - 4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด  

วันศุกร์ท่ี 29 มนีาคม2562 13.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา  5.นายจตุรวธิ       ต่อชพี  

วันเสารท่ี์ 30 มนีาคม2562  5.น.ส.ณิภา คิดการ 

6.น.ส. วริศรา       นาค า 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร  

วันอาทิตยท่ี์ 31 มนีาคม2562  7.นางรุจี   รัตนะ 

8.นางปทุมวัล       ทองนอก 

2.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถยีร  

 

            

                 
(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชผีูอ้ยู่เวรและตรวจเวร ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

แนบท้ายค าสั่งที่      45      /2562 ลงวันที่       25    กุมภาพันธ์  2562 

เวลากลางคืน 

วันที ่
ผูอ้ยู่เวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 
ผูต้รวจเวรยาม หมายเหตุ 

 2 10 18 26 1.นายด ารงค ์  ประจิตร์ 2.นายณัฐพร    หนว่งกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

 3 11 19 27 2.นายอุเทน      เบิกขุนทด 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 

 

 4 12 20 28 3.นายทองด ี        ดาทอง 4. นายสัม  ทิพพูสังข์ 

         รองนายก อบต. 

 

 5 13 21 29 4.นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ ๑.พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งที 

         ปลัด อบต. 

 

 6 14 22 30 5.นายจตุรวิธ   ต่อชีพ 2.นายณัฐพร    หนว่งกระโทก 

         รองปลัด อบต. 

 

 7 15 23 31 6.นายสอาด        เนตรแก้ว 3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

         รองนายก อบต. 
 

 8 16 24  7.นายอมรินทร์     แป้นนอก 4. นายสัม  ทิพพูสังข์ 

         รองนายก อบต. 
 

1 9 17 25  8.นายสิทธิชัย    เทียมสุจรติชน ๑.พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งที 

         ปลัด อบต. 
 

 

                              
(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานเหตุการณป์ระจ าวันชว่งเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจ าเดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ปี 

ลงช่ือผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผู้อยูเ่วรยาม 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

ลงช่ือ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

 

หมายเหต ุ

1 มี.ค.6๒ 

 

6.น.ส. วริศรา      นาค า

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

- 
2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

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

2 มี.ค.6๒ 

 
- 

- 
   นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 
น.ส.ปรัศนญีา   ยอดป้องเทศ 

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

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

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

3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

 

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

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

3 มี.ค.6๒ 

 

- 
- 

น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

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

น.ส.ณิภา คิดการ 

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

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

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

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

 

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

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

4 มี.ค.6๒ 

 

7.นางรุจี   รัตนะ

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

 

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

5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

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

5 มี.ค.6๒ 

 

8.นางปทุมวัล  ทองนอก 

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

 

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

6 มี.ค.6๒ 

 

9.น.ส.วไิลพร     เติบโต 

..................................... ............................... - - 
2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

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

7 มี.ค.6๒ 

 

10.นางสุมติรา     ไพราม

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

3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

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

8 มี.ค.6๒ 

 

๑๑.น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน์ 

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

- 
- 

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

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

 



-๒- 

วัน/เดอืน/ปี 

ลงช่ือผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผู้อยูเ่วรยาม 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

ลงช่ือ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

 

หมายเหต ุ

9 มี.ค.6๒ 

 

- 
- 

น.ส. วริศรา       นาค า 

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

นางรุจี   รัตนะ 

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

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

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

5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

 

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

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

10 มี.ค.6๒ 
 

--- 
- 

นางปทุมวัล ทองนอก  

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

น.ส. วไิลพร  เตบิโต

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

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

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

 

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

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

11 มี.ค.6๒ 

 

๑๒.นางสไีพร  แป้นนอก 

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

 

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

2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

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

12 มี.ค.6๒ 

 

๑๓.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 

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

 

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

3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

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

13 มี.ค.6๒ 

 

๑.นางจิราภรณ์  จันทร์ดา

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

 

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

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

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

14 มี.ค.6๒ 

 

2.นางชนสิรา    ไกรกลาง

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

5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

 

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

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

15 มี.ค.6๒ 

 

3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดป้องเทศ

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

- 
1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

16 มี.ค.6๒ 

 
- 

- 

นางสุมติรา ไพราม 

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

 น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน์ 

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

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

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

2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

 

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

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

 



-๓- 

วัน/เดอืน/ปี 

ลงช่ือผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผู้อยูเ่วรยาม 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

ลงช่ือ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

 

หมาย

เหต ุ

17 มี.ค.6๒ 

 

- 
- 

       นางสไีพร  แป้นนอก 

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

     น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 

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

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

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

3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

 

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

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

18 มี.ค.6๒ 

 

4.น.ส.ชลธิชา   แหมไธสง

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

 

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

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

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

19 มี.ค.6๒ 

 

5.น.ส.ณิภา คิดการ

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

 

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

5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

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

20 มี.ค.6๒ 

 

6.น.ส. วริศรา      นาค า

..................................... ................................ - - 
1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

21 มี.ค.6๒ 

 

7.นางรุจี   รัตนะ

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

2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

 

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

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

22 มี.ค.6๒ 

 

8.นางปทุมวัล  ทองนอก 

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

 

............................... - - 
3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

 

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

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

23 มี.ค.6๒ 

 
- 

 

- 

นางจิราภรณ์    จันทร์ดา

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

นางชนสิรา    ไกรกลาง

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

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

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

4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

 

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

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

24 มี.ค.6๒ 

 
- 

 

- 

น.ส.ปรัศนญีา   ยอดป้องเทศ 

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

น.ส.ชลธิชา    แหมไธสง 

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

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

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

5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                                                           -๔- 

วัน/เดอืน/ปี 

ลงช่ือผู้อยูเ่วรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงช่ือ 

ผู้อยูเ่วรยาม 

วันหยุดเสาร ์อาทติย์ 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร ์อาทิตย ์

ลงช่ือ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

 

 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

 

หมายเหต ุ

25 มี.ค.6๒ 

 

9.น.ส.วไิลพร     เติบโต 

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

 

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

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

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

26 มี.ค.6๒ 

 

10.นางสุมติรา   ไพราม

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

 

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

2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

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

27 มี.ค.6๒ 

 

๑๑.น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน์ 

..................................... ................................ - - 
3.นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน 

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

28 มี.ค.6๒ ๑๒.นางสไีพร  แป้นนอก 

..................................... ................................ - - 
4.นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 

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

2๙ มี.ค.6๒ ๑๓.น.ส.ศรีมนัส  สืบมา 

..................................... ............................... - - 
5.นายจตุรวธิ    ตอ่ชีพ 

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

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

๓๐ มี.ค.6๒ - 
- 

น.ส.ณิภา คิดการ 

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

น.ส. วริศรา       นาค า 

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

- 

1.น.ส.ผกายมาส   จันทบุตร 

 

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

 

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

๓๑ มี.ค.6๒ - 
- 

นางรุจี   รัตนะ 

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

    นางปทุมวัล ทองนอก  

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

- 

2.นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 

 

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

 

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

                       

(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 



 

บันทึกรายงานเหตุการณป์ระจ าวันเวลากลางคนื 

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 256๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

วัน/เดือน/ป ี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  

บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 

ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ ์   

ประจ าวัน 

หมายเหต ุ

1 มี.ค.๖๒ 
8.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน ........................................... 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

2 มี.ค.๖๒ 
1.นายด ารงค ์  ประจิตร์ ............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

3 มี.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

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

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

4 มี.ค.๖๒ 
3.นายทองดี         ดาทอง ............................................ 

 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

5 มี.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค ์ ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

6 มี.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ต่อชพี ........................................... 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

7 มี.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแก้ว ............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส

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

8 มี.ค.๖๒ 
7.นายอมรินทร์     แป้นนอก ............................................ 

 

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

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

9 มี.ค.๖๒ 
8.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน ............................................ 

 

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

1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

10 มี.ค.๖๒ 
1.นายด ารงค ์  ประจิตร์ ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

 



 

วัน/เดือน/ป ี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  

บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 

ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

หมายเหต ุ

11 มี.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ........................................... 

 

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

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

12 มี.ค.๖๒ 
3.นายทองดี         ดาทอง ............................................ 

 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

13 มี.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค ์ ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

14 มี.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ต่อชพี ............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

15 มี.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแก้ว ............................................ 

 

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

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

16 มี.ค.๖๒ 7.นายอมรินทร์     แป้นนอก 

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

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

17 มี.ค.๖๒ 
8.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

18 มี.ค.๖๒ 
1.นายด ารงค ์  ประจิตร์ ............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

19 มี.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

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

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

20 มี.ค.๖๒ 
3.นายทองดี      ดาทอง ............................................ 

 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

 

 

 



วัน/เดือน/ป ี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  

บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 

ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 

บันทกึเหตุการณ์ประจ าวัน 

หมายเหต ุ

21 มี.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค ์ ........................................... 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

22 มี.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ต่อชพี ............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

23 มี.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแก้ว ............................................ 

 

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

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

24 มี.ค.๖๒ 
7.นายอมรินทร์     แป้นนอก ............................................ 

 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

25 ก.พ.๖๒ 
8.นายสิทธิชัย    เทียมสุจริตชน ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

26 มี.ค.๖๒ 
1.นายด ารงค ์  ประจิตร์ ........................................... 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

27 มี.ค.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

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

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

28 มี.ค.๖๒ 
3.นายทองดี         ดาทอง ............................................ 

 

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

4. นายสัม  ทิพพูสังข ์

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

2๙ มี.ค.๖๒ 
4.นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค ์ ............................................ 

 

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

1.พันจ่าเอกธัญพิสษิฐ ์ เพ็งที 

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

๓๐ มี.ค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ต่อชพี ............................................ 

 

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

2.นายณัฐพร  หนว่งกระโทก 

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

๓๑ มี.ค.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแก้ว ............................................ 

 

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

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

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

                                                                        
      

นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

   
  

 


