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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง
8 เม.ย. 57 นายธนปกรณ์ 

 วิไลพันธ์
หน.สํานัก
ปลัดเทศบา

ยืมเงินเดินทางไปราชการ  36,560.00  36,560.00

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

16 พ.ค. 57 นางผุสดี ร่วม
สมุห์

เจ้า
พนักงาน
ธุรการ

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนา
บุคลากร"การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบงานให้มีประสิทธิภาพ" 
อบรม 29-30 พ.ค. 57 ดูงาน 2-11 มิ.ย. ณ 
สหราชอาณาจักร

 2,676,890.00  2,676,890.00

27 พ.ค. 57 นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนา
บุคลากร"การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบงานให้มีประสิทธิภาพ" 
อบรม 29-30 พ.ค. 57 ดูงาน 2-11 มิ.ย. ณ 
สหราชอาณาจักร

 3,745,050.00  3,745,050.00

29 พ.ค. 57 นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบา
ล

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินดําเนินการเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ วันที่ 30-31 พ.ค. 57

 9,000.00  9,000.00

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  สิงหาคม  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  31  สิงหาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

30 พ.ค. 57 นางสดศรี ช่าง
ผัส

คนงาน นางนิลุบล 
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินเดินทางไปราชการร่วมประชุมวิชาการ
ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 
5-6 มิ.ย. 57 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ 
"พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่องานได้ผล 
คนมีคุณภาพ"

 5,560.00  5,560.00

3 ก.ค. 57 นางสาววิรวี 
ขาวไชยมหา

รอง ผอ. นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร"นัก
บริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) 
รุ่นที่ 6" วันที่ 7 ก.ค. - 18 ก.ย. 57

 158,100.00  158,100.00

10 ก.ค. 57 นายพิพันธ์
ศักดิ์ พูลพิพัฒน์

พนักงาน
ดับเพลิง

นายสันติ  
เกิดโมฬี

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม
หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 จ.ปทุมธานี ค่าลงทะเบียน, พาหนะ วันที่ 15
 ก.ค. - 29 ส.ค. 57

 46,000.00  46,000.00

15 ก.ค. 57 นางสาว
ธัญญาภรณ์ 
วิไลกิจ

จพง.ธุรการ นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยภาค
บังคับของสํานักการช่าง เดือน ก.ค. - ส.ค. 57
 จํานวน 8 คัน (รถยนต์ 7 คัน, 
รถจักรยานยนต์ 1 คัน)

 9,298.30  9,298.30

16 ก.ค. 57 นางสาวกิติยา 
ไชยบูรณ์

สันทนาการ นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินดําเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนเทศบาลนครฯ (ฟุตบอล) 
ค่าตอบแทน, เงินรางวัล วันที่ 3 ก.ค. - 11 
ส.ค. 57

 107,400.00  107,400.00
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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  สิงหาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

21 ก.ค. 57 นางสาวอุไร 
พุ่มพวง

ครู นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเข้า
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดฯ วันที่ 7-9 ส.ค. 57

 36,000.00  36,000.00

22 ก.ค. 57 นางสุเนตร 
วางขุนทด

จนท.
การเงิน
และบัญชี

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินดําเนินการแข่งขันกีฬาอนุบาล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล วันที่ 30 
ก.ค. 57

 91,000.00  91,000.00

31 ก.ค. 57 นายประชา 
ทุ่นใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ
ประกวดกองทุนชุนชนเมืองดีเด่น วันที่ 29 
ก.ค. - 7 ส.ค. 57 เงินรางวัล, ค่าตอบแทน
กรรมการ

 18,500.00  18,500.00

31 ก.ค. 57 นายไตรรงค์ 
คัมภีร์พงศ์

หน.
หน่วยงาน
ศึกษา
นิเทศน์

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ฯ วันที่ 1-3 ส.ค. 57 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

 455,400.00  455,400.00

4 ส.ค. 57 นายวิษณุ 
แสงพันธ์

นักบริหาร
การศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินดําเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
เป็นค่าเงินรางวัลการประกวด, เงินตอบแทน
คณะกรรมการ วันที่ 14 ก.ค. - 11 ส.ค. 57

 80,000.00  80,000.00

5 ส.ค. 57 นายบํารุง 
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศม
นตรี

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ปี57 วันที่ 24-27 ส.ค. 57

 10,160.00  10,160.00



4

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  สิงหาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

8 ส.ค. 57 นายชิดพงษ์ 
ปัญจภักดี

นักบริหาร
การศึกษา

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

โครงการอบรมวินัยจราจร ปี57 เป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเข้าเยี่ยมชม วันที่ 
13-15 ส.ค. 57

 28,800.00  28,800.00

14 ส.ค. 57 น.ส.ศุภศิริ 
โล่ห์วีระ

นักวิชาการ
ประชาสัมพั
นธ์

นายพงษ์เลิศ 
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวด
ภาพวาดหัวข้อ"ประเทศไทยกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน" เป็นค่าเงินรางวัล, 
สนับสนุน

 95,000.00  95,000.00

15 ส.ค. 57 นายศักย์ศรณ์
 กีรติวรการ

ผอ.สํานัก
การศึกษา

นายอารมณ์ 
ทางตะคุ

ปลัดเทศบาล ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครภูเก็ต
และเทศบาลกระบี่ วันที่ 16-18 ส.ค. 57

 11,310.00  11,310.00

15 ส.ค. 57 นายพงษ์ศิริ 
ใจสําราญ

นัก
บริหารงาน
ช่าง
สุขาภิบาล

นายบุญเหลือ 
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงาน การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ภูเก็ตและกระบี่ 
วันที่ 16-18 ส.ค. 57

 52,400.00  52,400.00

15 ส.ค. 57 นายบุญเหลือ 
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศม
นตรี

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนคร
ภูเก็ต และเทศบาลกระบี่ วันที่ 16-18 ส.ค. 57

 75,160.00  75,160.00

18 ส.ค. 57 น.ส.สาธิตา 
จอนดอน

นักพัฒนา
ชุมชน5

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินโครงการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ เป็น
ค่าอาหาร, อาหารว่างและค่าตอบแทน วันที่ 
24-26 ส.ค. 57

 36,100.00  36,100.00

18 ส.ค. 57 นางนพวรรณ 
ใบสูงเนิน

นักพัฒนา
ชุมชน

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
วันที่ 10-18 ส.ค. และ 21 ส.ค. 57

 133,600.00  133,600.00



5

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  สิงหาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

20 ส.ค. 57 น.ส.ณัฐสิริป
ภา เรืองศรีมั่น

นักวิชาการ
คลัง

นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร"การ
จัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชําระของ 
อปท." วันที่ 26-29 ส.ค. 57

 33,944.00  33,944.00

20 ส.ค. 57 นางสายไหม 
พยุหไพบูลย์

นักวิชาการ
คลัง

นางนิลุบล 
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรมการ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล วันที่ 28-30 
ส.ค. 57

 5,480.00  5,480.00

20 ส.ค. 57 นายพงษ์วิษณุ
 ประยูรพันธ์

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือเด็ก สตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ์และ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 25 สิงหาคม 57

 16,800.00  16,800.00

20 ส.ค. 57 นายไพฑูรย์ 
ศักดิ์โศภากุล

ศึกษานิเทศ
ก์

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการ"หลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง" 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 
57

 200,000.00  200,000.00

21 ส.ค. 57 นางเกศรินทร์ 
ศรีเมือง

รอง
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมโครงการหลักสูตรคู่ขนานโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 วันที่ 22-23 ส.ค. 57

 80,250.00  80,250.00

22 ส.ค. 57 น.ส.ขวัญจิตร 
ทองอินทร์

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายพงษ์เลิศ 
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสถานที่
จําหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

 75,800.00  75,800.00

26 ส.ค. 57 นายเอกบวร 
ภูริดาพงศ์

บรรณารักษ์ นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการ
อ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 28-29
 สิงหาคม 57

 97,000.00  97,000.00
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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  สิงหาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

26 ส.ค. 57 นายวิจิตร 
ลายรัตน์

สันทนาการ นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันกีฬา กรีฑา
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ ทั้ง 5
 โรง 25 ส.ค. - 5 ก.ย. 57 ณ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

 63,500.00  63,500.00

27 ส.ค. 57 น.ส.สุนันทา 
ศุภกิจ

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนาการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ ปี 
57 ค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่าตอบแทน
วิทยากร 28 สิงหาคม 57

 13,650.00  13,650.00

27 ส.ค. 57 นายบรรลือ 
นราพินิจ

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นางนิลุบล 
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการสองมือร่วมใจลด
ภัยโรคซ้อน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1-5 
ก.ย. 57

 6,250.00  6,250.00

29 ส.ค. 57 นางชนิดาภา 
เขียนสา

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นางนิลุบล 
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 
กันยายน 57

 2,500.00  2,500.00

29 ส.ค. 57 นางสุเนตร 
วางขุนทด

จนท.
การเงิน
และบัญชี

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ค่าตอบแทนการ
แสดง 2 กันยายน 57 ณ หอประชุม 70ปี ม.
ราชภัฎนครราชสีมา

 21,000.00  21,000.00

รวม 8,938,562.30 - - 8,938,562.30 


