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

13 ธ.ค. 56 นายมรุเดช จพง.เทศกิจ นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตร 16,545.00 16,545.00 

เดชามะลิสิน เจริญวัฒน์ เทศมนตรี สารวัต รุ่น 129 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิค

วันที่ 16 ธ.ค. 56 - 21 ก.พ. 57

26 ธ.ค. 56 นายนัชรัศม์ นักบริหาร นายบุญเหลือ รองนายก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง 205,500.00 205,500.00 

ชูหิรัญญ์วัฒน์ งานช่าง เจริญพจน์ เทศมนตรี รุ่นที่ 15 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ม.ค. - 28 ก.พ. 2557

3 ม.ค. 57 นางสาวบุศรา 
 โขมะพัฒน์

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ) วันที่ 6 - 9 มกราคม 2557 อ.เชียงคาน
 จ.เลย

 453,700.00  453,700.00

24 ม.ค. 
57

นายประชา  
ทุ่นใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการจัดประชุมผู้นําชุมชน
ในเขตเทศบาล เป็นค่าอาหาร, อาหารว่าง วันที่ 28
 มกราคม 2557

 8,000.00  8,000.00

30 ม.ค. 
57

นายบรรลือ  
นราพินิจ

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและเสียงจํานวน 14 ตัวอย่าง

 14,525.00  14,525.00

31 ม.ค. 
57

นางนพวรรณ  
ใบสูงเนิน

นักพัฒนา
ชุมชน

นายสุรวุฒิ  
เชิดชัย

นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน 
เป็นค่าตอบแทน, อาหาร, อาหารว่าง ประชาคม
ชุมชน วันที่ 5-21 ก.พ. 57 ประชาคมระดับเทศบาล
 วันที่ 25 ก.พ. 57

 118,450.00  118,450.00

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ



2

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

5 ก.พ. 57 นางสาว
วาสนาสนิท
โกศัย

เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯ เป็นค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร วันที่ 7 ก.พ. 57

 57,850.00  57,850.00

6 ก.พ. 57 นางสาวบช
กรษ์ศรีวิบูณร์

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการวันมาฆบูชา เป็น
ค่าเงินรางวัล, ค่าปัจจัย, ค่าตอบแทนกรรมการ วันที่
 14 ก.พ. 57

 122,400.00  122,400.00

11 ก.พ. 
57

นางสิริพันธุ์  
แนบสนิท

ครู นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา วันที่ 15 - 17 ก.พ.
 57

 76,800.00  76,800.00

11 ก.พ. 
57

นางสุเนตร  
วางขุนทด

เจ้าหน้าที่
การเงิน
และบัญชี

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่าย
พัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 12 - 15 
ก.พ. 57 จ.เลย

 21,600.00  21,600.00

13 ก.พ. 
57

นางเกศรินทร์ 
 ศรีเมือง

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินเดินทางไปราชการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
นักเรียนระดับประถม ประเภทวงเครื่องสายเดี่ยว 
วงปี่พาทย์ วันที่ 17 - 20 ก.พ. 57

 94,710.00  94,710.00

17 ก.พ. 
57

นางสาวสุรภา
พิณศิริ

เจ้า
พนักงาน
พัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ชุมชนบ้านพักรถไฟ จํานวน 4 ราย

 13,000.00  13,000.00

17 ก.พ. 
57

นางปิยาภรณ์ 
 มีภักดี

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินเดินทางไปราชการศึกษาดูงานการจัดการ
อาชีวศึกษา จ.นครปฐม, สระบุรี วันที่ 18 - 20 ก.พ.
 57

 78,740.00  78,740.00



3

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

18 ก.พ. 
57

นายนิคม  
เหาะสูงเนิน

รอง ผอ.
สํานัก
การศึกษา

นายสุรวุฒิ  
เชิดชัย

นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนัก
บริหารงานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. -11 
เม.ย. 57 อบรม, วันที่ 20 - 27 มี.ค. 57 ศึกษาดู
งานต่างประเทศ

 195,000.00  195,000.00

24 ก.พ. 
57

นายพงษ์ศิริ  
ใจสําราญ

นัก
บริหารงาน
ช่าง
สุขาภิบาล7

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ.กระบี่, พังงา วันที่ 27
 ก.พ. - 1 มี.ค. 57

 48,270.00  48,270.00

24 ก.พ. 
57

นางเสาวคนธ์  
เจริญวัฒน์

เจ้าหน้าที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอ
ร์

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เป็น
ค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่าวิทยากร วันที่ 25 - 28 
ก.พ. 57

 82,440.00  82,440.00

24 ก.พ. 
57

นายบุญเหลือ  
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศม
นตรี

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดู
งาน จ.กระบี่, พังงา ในการบริหารจัดการบ้านเมืองฯ
 วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 57

 62,590.00  62,590.00

25 ก.พ. 
57

นางสาวสาธิ
ตาจอนดอน

นักพัฒนา
ชุมชน5

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
นายกเทศมนต
รี

ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครดูแลคน
พิการ (การให้ความรู้ดูแลคนพิการทางกายและการ
เคลื่อนไหว) วันที่ 28 ก.พ. 57

 26,850.00  26,850.00

26 ก.พ. 
57

นางปรัชรีญา  
สิทธิไชย

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เป็นค่าวิทยากร, ค่าอาหาร วันที่ 2 - 23 
มีนาคม 2557

 146,400.00  146,400.00

รวม 1,843,370.00 - - - 1,843,370.00 
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  วันที่รับ จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้ เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อ ตําแหน่ง ที่ยืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงค้าง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ


