
 

 

 

สมุดรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน 
 

 

 

 
การเข้าเวรยาม 

ในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ            
(วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



 
 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
          ที่  111/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2564 

……………………………… 
  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม หาดไทย ได้ก าหนดนโยบายการปรับขยายเวลากา รให้บริการประชาชน
นอกเวลาราชการ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุก
ในการให้บริการและเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการ ตลอดจนเป็นการดูแลและรักษาสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการในช่วงพักกลางวัน ของวันท างานราชการ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 16.30-
17.30 น. และเปิดบริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลากลางคืน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ (ตามบัญชีแนบ
ท้ายค าสั่งนี)้ 

1. ให้บริการประชาชนในการรับค าร้อง หรือช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการอินเตอร์เน็ตต าบลให้เป็นไปด้วยคว าม 
เรียบร้อยพร้อมทั้งบันทึกชื่อประชาชนผู้ขอรับบริการในสมุดบันทึกเพ่ือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไป 

3. ให้บริการ การยืมสิ่งของ หรือพัสดุ แก่ประชาชน (เฉพาะกรณีโต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์ แผงกั้นจราจร ) กรณีอ่ืน
ให้เสนอผู้บังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุที่เก่ียวข้อง โดยให้บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน และ
จัดท าเอกสารการยืมพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

4. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม ห้ามละท้ิงเวรโดยเด็ดขาด หากไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับ ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก  จึงสับเปลี่ยนกันได้ 

5. ให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามบันทึกการปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ บันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการอยู่เวรและลงลายมือชื่ อ เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก  

ดังนั้น ให้ผู้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแล
ของพันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งที ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก หากพบปัญหา และอุปสรรคเกิดข้ึนให้รายงาน                  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที  

 

ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่    1    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. 2564    เป็นต้นไป 
 

สั่ง    ณ    วันที ่   30    เดือนเมษายน    พ.ศ. 2564                                                                                    

                                              (ลงช่ือ)          
                                                  (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   



 

 

-๒- 
 

 

 

รับทราบค าสั่งที ่   111/๒๕๖4    ลงวันที่  30  เมษายน  ๒๕๖4 
 

๑.นายชานน   ไกรกลาง............................................(ส านักงานปลัด) 

๒.นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร.................................. (กองคลัง)  

๓. นายณัฐพร  หน่วงกระโทก.....................................(กองช่าง) 

๔. นางอนงค์นาฏ    บุญผุด.......................................(กองการศึกษาฯ) 

๕.นายจตุรวิธ   ต่อชีพ................................................(กองสวัสดิการสังคม) 

6.นางสาวศรีมนัส    สืบมา.............................................(ตรวจสอบภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้อยู่เวรยาม ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลากลางวัน 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
 ส านักงานปลัด   

1 นางจิราภรณ์      จันทร์ดา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 09-5609-3945 
2 นางชนิสรา       ไกรกลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 09-59216466 
3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดป้องเทศ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08-72478407 
4 น.ส.ณิภา         คิดการ คนงานทั่วไป  08-3792-2784 
 กองคลัง   

5 น.ส. วริศรา       นาค า เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 08-4474-3973 
6 นางรุจี             รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  08-1955-8135 
7 นางปทุมวัล        ทองนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  06-2561-4498 
8 นางสาวเพ็ญนภา   สมพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 09-0295-6023 
 กองช่าง   

9 นางสุมิตรา       ไพราม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 08-1065-4714 
 กองการศึกษา   
- - - - 
 กองสวัสดิการสังคม   

10 นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-21307408 
11 นางสีไพร        แป้นนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 08-4298-9794 

 หน่วยตรวจสอบภายใน   
12 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 08-4789-3095 
 

รายชื่อผู้ตรวจเวรยามเวลากลางวัน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชานน     ไกรกลาง หัวหน้าส านักปลัด 08-6016-7229 

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

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

4 นายจตุรวิธ       ต่อชีพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (ต้น) 08-1877-7269 

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

 



 
 

 
รายชื่อผู้อยู่เวรยาม ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลากลางคืน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

 ส านักปลัด อบต.   
1 นายด ารงค์  ประจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09-3334-0872 

2 นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ พนักงานขับรถยนต์ ๐๖-๓๖๓๙-๘๕๓๒ 

 กองคลัง   
3 นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09-1331-9069 

 กองช่าง   
4 นายภิรมย์  สุขวิเศษ ผู้อ านวยการกองช่าง (ต้น) 09-1746-5464 

5 นายสิทธิชัย  เทียมสุจริตชน นายช่างโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

6 นายสอาด  เนตรแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 

 กองการศึกษา   

7 นายอมรินทร์  แป้นนอก เจ้าพนักงานธุรการ 08-8475-5783 
 กองสวัสดิการสังคม   

8 นายจตุรวิธ  ต่อชีพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(ต้น) 08-1877-7269 

 

รายชื่อผู้ตรวจเวรยามเวลากลางคืน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

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

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

3 นายชานน  ไกรกลาง หัวหน้าส านักปลัด (ต้น) 08-6016-7229 

4 นายเพ็ชร  จัตุรัส รองนายก อบต. 08-1062-7041 

5 นายสัม  ทิพพูสังข์ 
 

รองนายก อบต. 08-7963-3279 

 



 
บัญชีผู้อยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจ าเดือน มีนาคม2564 

เวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
แนบท้ายค าสั่งท่ี   111/2564    ลงวันที่  30  เมษายน  2564 

เวลากลางวัน 
 

วัน/เดือน/ปี 

ผู้อยู่เวรยาม 
เวลา 12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา 16.30-17.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม 
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้ตรวจเวรยาม 
 
 

หมาย
เหตุ 

 
 

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม 2564 - นางสาวศรีมนัส สืบมา 
นางปทุมวัล ทองนอก 

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖4 - นางชนิสรา  ไกรกลาง 
น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 

นางอนงค์นาฏ  บุญผุด 
 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางสาวศรีมนัส สืบมา - นายจตุรวิธ  ต่อชีพ  

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 หยุด  วันฉัตรมงคล นางจิราภรณ์  จันทร์ดา 
นางสาวณิภา  คิดการ 

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖4 นางจิราภรณ์  จันทร์ดา - นายชานน  ไกรกลาง  

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางชนิสรา  ไกรกลาง 
 

- 
นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ - นางอนงค์นาฏ  บุญผุด  

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2564 - นางสุมิตรา ไพราม 
นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
 

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม 2564 - นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง 
นางรุจี  รัตนะ 

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
 

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม 2564 หยุด วันพืชมงคล นางสาววริศรา นาค า 
นางสีไพร  แป้นนอก 

นายชานน  ไกรกลาง 
 

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม 2564 นางสาวณิภา  คิดการ - นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร  

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม 2564 นางปทุมวัล ทองนอก - นางอนงค์นาฏ  บุญผุด  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖4 นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์ - นายจตุรวิธ  ต่อชีพ  

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖4 นางสุมิตรา ไพราม - นายณัฐพร หน่วงกระโทก  
วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม 2564 - นางสาวศรีมนัส สืบมา 

นางปทุมวัล ทองนอก 
นายชานน  ไกรกลาง 

 

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 - นางชนิสรา  ไกรกลาง 
น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางรุจี  รัตนะ - นางอนงค์นาฏ  บุญผุด  
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วัน/เดือน/ปี 

ผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา 16.30-17.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม 
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้ตรวจเวรยาม 
 
 

หมาย
เหตุ 

 
 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง - นายจตุรวิธ ต่อชีพ  

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม 2564 นางสีไพร  แป้นนอก - นายณัฐพร หน่วงกระโทก  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม 2564 
 

นางสาววริศรา นาค า - 
นายชานน  ไกรกลาง 

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม 2564 นางสาวศรีมนัส สืบมา - นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร  

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖4 - นางจิราภรณ์  จันทร์ดา 
นางสาวณิภา  คิดการ 

นางอนงค์นาฏ  บุญผุด 
 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 2564 - นางสุมิตรา ไพราม 
นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์

นายจตุรวิธ ต่อชีพ 
 

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 นางจิราภรณ์  จันทร์ดา - นายณัฐพร หน่วงกระโทก  

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564 นางชนิสรา  ไกรกลาง 
 

- 
นายชานน  ไกรกลาง 

 

วันพุธท่ี ๒๖ พฤษภาคม 2564 หยุด วันวิสาขบูชา นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง 
นางรุจี  รัตนะ 

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม 2564 นางสาวณิภา  คิดการ - นางอนงค์นาฏ  บุญผุด  
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม 2564 นางปทุมวัล ทองนอก - นายจตุรวิธ ต่อชีพ  

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม 2564 - นางสาววริศรา นาค า 
นางสีไพร  แป้นนอก 

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม2564 - นางสาวศรีมนัส สืบมา 
นางปทุมวัล ทองนอก 

นายชานน  ไกรกลาง  

วันจันทร์ที่ ๓1 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์ - นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร  

 
 

 
       (ลงช่ือ) 

(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีผู้อยู่เวรและตรวจเวร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

แนบท้ายค าสั่งท่ี    111/2564 ลงวันที่  30  เมษายน  2564 

เวลากลางคืน 
 

วัน วันที่ 
ผู้อยูเ่วรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้ตรวจเวรยาม 
(ต าแหน่ง) 

หมายเหตุ 

จันทร ์ 1 8 15 22 29 นายพีรภัทร  การเพียร นายสัม ทิพพูสังข ์
(รองนายก อบต.) 

 

อังคาร 2 9 16 23 30 นายด ารงค์  ประจิตร์ พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งท ี
(ปลัด อบต.) 

 

พุธ 3 10 17 24 31 นายวัชรนิทร์  จันทร์ประทัศน์ นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
(รองปลัด อบต.) 

 

พฤหัสบดี 4 11 18 25  นายรัชชานนท ์ พิมพ์ไธสงค ์
 

นายเพ็ชร  จัตุรัส 
(รองนายก อบต.) 

 

ศุกร์ 5 12 19 26  นายสิทธิชัย  เทียมสุจริตชน นายชานน  ไกรกลาง 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

เสาร ์ 6 13 20 27  นายอมรินทร์  แปน้นอก นายภิรมย์ สุขวิเศษ 
(ผอ.กองช่าง) 

 

อาทิตย ์ 7 14 21 28  นายสะอาด  เนตรแก้ว นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ) 

 

 
 

 

         (ลงชื่อ)  
       (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
 
 
 

 

 

 



 
 

บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าวันช่วงเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

และนอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร ์- อาทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

1 พ.ค.64 - 
- 

นางสาวศรีมนัส สืบมา 
.......................................... 
นางปทุมวัล ทองนอก 
........................................ 

 
1............................... 
 
2............................... 

นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 
................................................ .................................  

 
2 พ.ค.64 

- 
- 

นางชนิสรา  ไกรกลาง 
........................................... 
น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 
......................................... 

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

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

นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 
............................................... .................................  

 
3 พ.ค.64 
 

นางสาวศรีมนัส  สืบมา 
............................................. 

 

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
.............................................. ................................  

4 พ.ค.64  
- - 

นางสุมิตรา ไพราม 
........................................ 
นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์

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

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

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

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
..............................................  

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

 

5 พ.ค.64 
 

นางจิราภรณ์ จันทร์ดา 
........................................... ............................... - - 

นายชานน ไกรกลาง 
.......................................... .................................  

6 พ.ค.64 
 

นางชนิสรา ไกรกลาง 
........................................... 

 

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

นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร
................................................ ................................ 

 

 

 

 



 

-๒- 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย ์
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสารอ์าทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

 
7 พ.ค.64 

น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 

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

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

นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 
................................................ .................................  

 
8 พ.ค.64 
 

- - นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง 
............................................... 
นางรุจี  รัตนะ 
………………………………………… 

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

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
............................................... ................................  

9 พ.ค.64 
 

- - นางสาววริศรา นาค า 
............................................... 
นางสีไพร  แป้นนอก 
............................................... 

1............................. 
 
2............................. 

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
................................................ .................................  

10 พ.ค.64 - - นางสาวศรีมนัส สืบมา 
............................................... 
นางปทุมวัล ทองนอก 
............................................... 

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

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

นายชานน  ไกรกลาง 
............................................... .................................  

 
11 พ.ค.64 

นางสาวณิภา  คิดการ
............................................ 

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

นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 
............................................... .................................  

 

 

 

 

 



 

-๓- 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย ์
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

1๒ พ.ค.64 นางปทุมวัล ทองนอก
............................................. 
 

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

 
- - 

นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 
................................................ ................................ 

 

1๓ พ.ค.64 
 

นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์
............................................. 
 

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

- 

- 

นายจตุรวิธ    ต่อชีพ 
............................................... .................................  

1๔ พ.ค.64 
 

นางสุมิตรา ไพราม 
............................................. 
 

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

- 

- 

นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
............................................... .................................  

1๕ พ.ค.64 
 

-  
- 
 

นางสาวศรีมนัส สืบมา 
........................................... 
นางปทุมวัล ทองนอก 
........................................... 

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

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

นายชานน ไกรกลาง 
................................................ .................................  

1๖ พ.ค.64 - - 
 

นางชนิสรา  ไกรกลาง 
........................................... 
น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 
......................................... 

1............................. 
 
2............................. 

นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 
............................................... .................................  

1๗ พ.ค.64 นางรุจี  รัตนะ 
............................................. 

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

 
- - 

นางอนงค์นาฎ   บุญผุด 
................................................ ................................  

 

 

 

 



 

-๔- 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย ์
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

๑๘ พ.ค.64 
 

นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง 
............................................. 
 

 
………………………….. 

 
- - 

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก 
................................................  

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

 

๑๙ พ.ค.64 
 

นางสีไพร  แป้นนอก 
............................................. 
 

 
………………………….. 

 
- - 

นายชานน  ไกรกลาง 
............................................... .................................  

2๐ พ.ค.64 
 

นางสาววริศรา นาค า 
............................................. 
 

 
…............................ 

 
- - 

 

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
................................................ .................................  

2๑ พ.ค.64 นางสาวศรีมนัส สืบมา 
............................................. 
 

 
…............................ 

- 

- 

นางอนงค์นาฏ  บุญผุด 
............................................... .................................  

2๒ พ.ค. 64 - - นางจิราภรณ์  จันทร์ดา 
........................................... 
นางสาวณิภา  คิดการ 
........................................... 

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

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
............................................... .................................  

๒๓ พ.ค. 64 - - นางสุมิตรา ไพราม 
........................................... 
นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ ์
........................................... 

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

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก 
............................................... 

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

 

 

 



 

-๕- 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย ์
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

2๔ พ.ค.64 นางจิราภรณ์ จันทร์ดา 
........................................... 

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

 
- - 

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
............................................... .................................  

2๕ พ.ค.64 
 

นางชนิสรา ไกรกลาง 
........................................... 

 

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

- 

นางอนงค์นาฏ  บุญผุด 
......................................... ................................. 

 

 

2๖ พ.ค.64 
 

- 
- 

นางสาวปนิดา  เสาทองหลาง 
........................................... 
นางรุจี  รัตนะ 
........................................... 

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

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
............................................... .................................  

2๗ พ.ค.64 
 

น.ส.ปรัศนีญา ยอดป้องเทศ 

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

- 
นายณัฐพร หน่วงกระโทก 
............................................... .................................  

๒๘ พ.ค.64 นางสาวณิภา  คิดการ 
.......................................... 

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

 
- - 

นายชานน ไกรกลาง 
............................................... .................................  

๒๙ พ.ค.64 - 
 

- 
 

นางสาววริศรา นาค า 
............................................. 
นางสีไพร  แป้นนอก 
............................................. 

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

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

นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร 
............................................... .................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
 

วัน/เดือน/ปี 

ลงช่ือผู้อยู่เวรยาม 
เวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 
เวลา16.30-17.30น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

พักเที่ยง/นอกเวลา
ราชการ 

ลงช่ือ 
ผู้อยู่เวรยาม 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย ์
เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

 
 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 
 

หมายเหตุ 

๓๐ พ.ค.64  
- 

 
- 

นางสาวศรีมนสั สืบมา 
............................................. 
นางปทุมวัล ทองนอก 
............................................. 

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

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

นางอนงค์นาฏ  บุญผุด 
............................................... ................................  

๓1 พ.ค.64 นางปทุมวัล ทองนอก
............................................. 
 

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

 
- - 

นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร 
.............................................. ..................................  

 
 
 

          (ลงชื่อ)   
(นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
 

 

 

 

 

 



 

 
บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าวันเวลากลางคืน 

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดือน/ปี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  
บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 
ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

หมายเหตุ 

1 พฤษภาคม 2564 
 

นายพีรภัทร  การเพียร 
.......................................... 

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

นายสัม  ทิพพูสังข์ 
........................................... ..........................................  

2 พฤษภาคม 2564 
 

นายด ารงค์    ประจิตร์ 
.......................................... 

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

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งท ี
.......................................... ..........................................  

3  พฤษภาคม 2564 
 

นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ 
.......................................... 

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก 
............................................. ..........................................  

4  พฤษภาคม 2564 นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ 
.......................................... 

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

นายเพ็ชร  จัตุรัส 
........................................... ..........................................  

5  พฤษภาคม 2564 
 

นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
.......................................... 

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

นายชานน ไกรกลาง 
........................................... ..........................................  

6  พฤษภาคม 2564 
 

นายอมรินทร์     แป้นนอก 
.......................................... 

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

นายภิรมย์  สุขวิเศษ
............................................ ..........................................  

7  พฤษภาคม 2564 
 

นายสอาด  เนตรแก้ว 
.......................................... 

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
.......................................... ..........................................  

8  พฤษภาคม 2564 
 

นายพีรภัทร  การเพียร 
.......................................... 

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

นายสัม  ทิพพูสังข์ 
........................................... ..........................................  

9  พฤษภาคม 2564 
 

นายด ารงค์    ประจิตร์ 
.......................................... 

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

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์  เพ็งท ี
............................................. ..........................................  

10 พฤษภาคม 2564 
 

นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ 
.......................................... 

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก 
........................................... ..........................................  

 

 



 

 

วัน/เดือน/ปี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  
บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 
ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

หมายเหตุ 

11 พฤษภาคม 2564 
 

นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ 
........................................... 

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

นายเพ็ชร  จัตุรัส 
.......................................... ..........................................  

1๒  พฤษภาคม 2564 
 

นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
........................................ 

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

นายชานน  ไกรกลาง
........................................... ..........................................  

1๓  พฤษภาคม 2564 
 

นายอมรินทร์     แป้นนอก 
............................................ 

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

นายภิรมย์  สุขวิเศษ
............................................. ..........................................  

1๔  พฤษภาคม 2564 
 

นายสอาด  เนตรแก้ว 
............................................ 

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
.......................................... ..........................................  

๑๕  พฤษภาคม 2564 
 

นายพีรภัทร  การเพียร 
........................................... 

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

นายสัม  ทิพพูสังข์ 
........................................... ..........................................  

1๖  พฤษภาคม 2564 
 

นายด ารงค์    ประจิตร์ 
............................................ 

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

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งท ี
............................................. ..........................................  

1๗  พฤษภาคม 2564 
 

นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ 
 ............................................ 

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก 
............................................. ..........................................  

๑๘  พฤษภาคม 2564 
 

นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ 
............................................ 

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

นายเพ็ชร  จัตุรัส 
..................................... ..........................................  

๑๙  พฤษภาคม 2564 
 

นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
........................................... 

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

นายชานน  ไกรกลาง 
........................................... ..........................................  

๒๐  พฤษภาคม 2564 
 

นายอมรินทร์     แป้นนอก 
............................................ 

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

นายภิรมย์  สุขวิเศษ
........................................... ..........................................  

๒๑  พฤษภาคม 2564 
 

นายสอาด  เนตรแก้ว 
............................................ 

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
............................................. ..........................................  

๒๒  พฤษภาคม 2564 
 

นายพีรภัทร  การเพียร 
............................................ 

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

นายสัม  ทิพพูสังข์ 
....................................... ..........................................  

๒๓  พฤษภาคม 2564 
 

นายด ารงค์    ประจิตร์ 
........................................... 

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

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที 
............................................. ..........................................  



 

 

วัน/เดือน/ปี ผู้อยู่เวรยาม (กลางคืน) 
เวลา 16.30-08.30 น. 

ผู้อยู่เวรยาม  
บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

ลงชื่อ 
ผู้อยู่เวรยาม 

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจเวรยาม 

ผู้ตรวจเวร 
บันทึกเหตุการณ์

ประจ าวัน 

หมายเหตุ 

24 พฤษภาคม 2564 
 

นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ 
........................................... 

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก
......................................... ..........................................  

25  พฤษภาคม 2564 
 

นายรัชชานนท์  พิมพ์ไธสงค์ 
........................................ 

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

นายเพ็ชร  จัตุรัส 
........................................... ..........................................  

26  พฤษภาคม 2564 
 

นายสิทธิชัย   เทียมสุจริตชน 
........................................... 

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

นายชานน  ไกรกลาง 
.............................................. ..........................................  

27  พฤษภาคม 2564 
 

นายอมรินทร์     แป้นนอก 
............................................ 

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

นายภิรมย์  สุขวิเศษ
.......................................... ..........................................  

28  พฤษภาคม 2564 
 

นายสอาด  เนตรแก้ว 
........................................... 

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

นายจตุรวิธ  ต่อชีพ 
........................................... ..........................................  

29  พฤษภาคม 2564 
 

นายพีรภัทร  การเพียร 
............................................ 

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

นายสัม  ทิพพูสังข์ 
.............................................. ..........................................  

30  พฤษภาคม 2564 
 

นายด ารงค์    ประจิตร์ 
............................................ 

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

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที 
.............................................. ..........................................  

31  พฤษภาคม 2564 
 

นายวัชรินทร์ จันทร์ประทัศน์ 
............................................ 

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

นายณัฐพร  หน่วงกระโทก
.............................................. ..........................................  

 

(ลงชื่อ)             
(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก



 


