
1

  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง
30 ม.ค. 57 นายบรรลือ  

นราพินิจ
นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศและเสียงจํานวน 14 ตัวอย่าง

 14,525.00  14,525.00

24 ก.พ. 57 นายบุญเหลือ  
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศม
นตรี

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงาน จ.กระบี่, พังงา ในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองฯ วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 57

 62,590.00  62,590.00

18 มี.ค. 57 นายสมศักดิ์  
นิจใหม่

เจ้า
พนักงาน
พัฒนาชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ประชุมสัมมนาประธานกองทุนชุมชนในเขต
เทศบาลนครฯ วันที่ 25 มี.ค. 57

 8,000.00  8,000.00

21 มี.ค. 57 นางภรณ์พศิกา
  เจริญกิตติ
พันธ์

ครูผู้ดูแลเด็ก นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา วันที่ 
2-3 เม.ย. 57

 38,800.00  38,800.00

24 มี.ค. 57 สิบเอกศึกษา 
 ทนงชัย

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ณ ตลาดเพาะชํา 
วันที่ 3-25 เม.ย. 57

 23,400.00  23,400.00

24 มี.ค. 57 นายสมชาย  
โทธรรม

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มี.ค. 57

 1,250.00  1,250.00

26 มี.ค. 57 นายสายชล  
ปราณีตพลกรัง

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคคลากรของเทศบาล ปี 57 
หลักสูตร"การบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" วันที่
 3-5 เม.ย. 57

 168,100.00  168,100.00

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ
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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

28 มี.ค. 57 นายวิจิตร  
ลายรัตน์

สันทนาการ นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน ดําเนินการแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่2 งานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี วันที่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย. 57

 126,800.00  126,800.00

1 เม.ย. 57 นางสาว
ธัญญาภรณ์  
วิไลกิจ

เจ้า
พนักงาน
ธุรการ

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยภาค
บังคับ จํานวน 22 คัน

 17,248.40  17,248.40

1 เม.ย. 57 นายศตพล  จิ
รกฤตกุลธน

ครู นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเข้าร่วม
ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกา รองชิง
ชนะเลิศ ณ กทม. วันที่ 4-5 เม.ย. 57

 38,100.00  38,100.00

1 เม.ย. 57 นางสาวนันทา
กร  คัมภีร์พงศ์

ศึกษานิเทศ
ก์

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการ ร่วมประชุมกําหนด
นโยบายทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ อปท. จ.ภูเก็ต 
วันที่ 3-8 เม.ย. 57 ค่าที่พัก, ยานพาหนะ

 18,500.00  18,500.00

2 เม.ย. 57 นางวรรณภา 
 ทราบรัมย์

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล วันที่ 8 เม.ย.
 57

 15,000.00  15,000.00

4 เม.ย. 57 จ่าสิบเอกอัฎฐ
พนธ์  ทรัพย์
มาก

นิติกร ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
รุ่นที่7 ค่าลงทะเบียน วันที่ 12 พ.ค. - 27 มิ.ย.
 57

 62,500.00  62,500.00

8 เม.ย. 57 นายธนปกรณ์ 
 วิไลพันธ์

 36,560.00  36,560.00



3

  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

8 เม.ย. 57 นางสัมฤทธิ์  
ยศยิ่งยง

ครู นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาว่าด้วยการนําเงินเข้าเป็นรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของ อปท. 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 57

 93,900.00  93,900.00

11 เม.ย. 57 นางจรรยารักษ์
  โพธิ์ทองงาม

ศึกษานิเทศ
ก์

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมข้อมูลมา
ประกอบการพัฒนาและทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 18-24 เม.ย. 57

 16,400.00  16,400.00

11 เม.ย. 57 นางนิตยา  
วิชัยศรี

ทันต
สาธารณสุข

นางนิลุบล  
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมโครงการ
ประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันต
สาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน ปี57 วันที่ 23-25 
เม.ย. 57

 9,220.00  9,220.00

11 เม.ย. 57 นางชนิดาภา  
เขียนสา

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นางนิลุบล  
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่ 21 เม.ย. - 2
 พ.ค. 57

 3,000.00  3,000.00

11 เม.ย. 57 นางบารมี  
พิศนอก

นักวิชาการ
ศึกษา

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานครูเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ 30 
เม.ย. 57

 18,200.00  18,200.00



4

  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

17 เม.ย. 57 นางสาวอรทัย 
 พงษ์พิมาย

นัก
บริหารงาน
สวัสดิการ
สังคม

นายสุรวุฒิ  
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล 
22-23 เม.ย. 57 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

 144,200.00  144,200.00

18 เม.ย. 57 นางสาวบช
กรษ์  ศรีวิบูรณ์

นักวิชาการ
ศึกษา

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ในวันเทศบาล 24 
เมษายน 2557

 5,000.00  5,000.00

18 เม.ย. 57 นายชิดพงษ์  
ปัญจภักดี

นักบริหาร
การศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
สําหรับการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานให้กับ
เด็กและเยาวชน ณ ร.ร.เทศบาล2

 72,000.00  72,000.00

23 เม.ย. 57 นางสาวนิตยา 
 เพลิดจันทึก

นัก
บริหารงาน
คลัง

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนา
บุคลากร"หลักสูตรวิธีการงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินของ อปท." อบรม 2 พ.ค. 57  ดู
งาน 9-13 พ.ค. 57 จ.สุราษฎรธานี

 419,400.00  419,400.00

23 เม.ย. 57 นางกนกรัตน์ 
 ธัญทัตจิรเมธ

นักบริหาร
การศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการอบรม"การพัฒนา
กระบวนทัศน์และคุณลักษณะของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง" อบรม 23 เม.ย. 57
  ดูงาน 28-30 เม.ย. 57 ดูงานจังหวัดตราด

 201,200.00  201,200.00

24 เม.ย. 57 นางสาววาสนา
  สนิทโกศัย

เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน

นายสันติ  
เกิดโมฬี

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
วันที่ 30 เมษายน 2557

 15,400.00  15,400.00



5

  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

25 เม.ย. 57 นายยุทธกิจ  
แย้มโคกสูง

ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

นายสันติ  
เกิดโมฬี

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเป็นค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอนการใช้งานระบบข้อมูล
กลางของ อปท.

 5,332.00  5,332.00

25 เม.ย. 57 นายวัศพล  
เนียมวัฒนะ

นิติกร นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตร"
การพัฒนากฎหมายท้องถิ่นรุ่น7" สถาบัน
บุคลากรท้องถิ่น วันที่ 12 พ.ค. - 27 มิ.ย. 57 
จ.ปทุมธานี

 62,500.00  62,500.00

25 เม.ย. 57 นางสุเนตร  
วางขุนทด

เจ้าหน้าที่
การเงิน
และบัญชี

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ฝึกอบรมกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิด
เทอม วันที่ 26 เม.ย. - 8 พ.ค. 57

 62,400.00  62,400.00

25 เม.ย. 57 นางธิติกานต์  
ศรีมหัทธโนทัย

เจ้า
พนักงาน
ทะเบียน

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงาน"เทคนิคการสร้าง
บริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ" อบรม 27 เม.ย.
 57 ดูงาน 2-5 พ.ค. 57 จ.ชลบุรี, จ.ระยอง

 405,100.00  405,100.00

25 เม.ย. 57 นางอนุรัชนี  
อยู่หมื่นไวย

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล อบรม 25 เม.ย. 57 ดูงาน 7-9 พ.ค. 
57 จ.ระยอง

 174,400.00  174,400.00

28 เม.ย. 57 นางสาว
สุธาสินี  แพงใจ

ครูอันดับค
ศ.1

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติถ้วย
พระราชทาน ปี57 วันที่ 30 เม.ย. - 11 พ.ค. 
57

 155,520.00  155,520.00
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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  เมษายน  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

29 เม.ย. 57 นายประคอง  
อุดมกร

ครูอันดับค
ศ.1

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่
 4-9 พฤษภาคม 57 จ.ปทุมธานี

 75,240.00  75,240.00

รวม 2,569,785.40 - - - 2,569,785.40 


