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

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  กรกฎาคม  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  31  กรกฎาคม  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

30 พ.ค. 57 นางสาวจันทร์
เพ็ญ ทศพร
แอบเพ็ชร

ผู้ช่วย
ครูผู้สอน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเพื่อนํานักเรียนเข้าร่วมการประกวดวง
ดนตรีสากลร่วมสมัยฯ วันที่ 6-8 มิ.ย. 57 ณ 
เซ็นทรัล จ.อุดรธานี

 53,820.00  53,820.00

12 มิ.ย. 57 นางประไพ 
คํากายปรง

รอง
ปลัดเทศบา
ล

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนํานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย"
พะยูนเกมส์" จ.ตรัง วันที่ 13-25 มิ.ย. 57

 289,440.00  289,440.00

17 มิ.ย. 57 นางลักษมณ 
โพธิ์งาม

ครู นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
และทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
แกนกลางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน วันที่ 21-25 มิ.ย. 57

 108,000.00  108,000.00

17 มิ.ย. 57 นางปานทิพย์ 
โจมฤทธิ์

ครู นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแย้ม
สะอาด ตามโครงการห้องเรียนสองภาษาฯ 
วันที่ 19-20 มิ.ย. 57

 34,080.00  34,080.00

25 มิ.ย. 57 นางเบญจพร 
ตาทอง

รอง.
ผอ.ร.ร.ท.5

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินตามโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง"แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 57,000.00  57,000.00



3

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

2 ก.ค. 57 นางชนัดดา 
ชาติอนุลักษณ์

นักวิชาการ
ส่งเสริม
สุขภาพ

นายพงษ์เลิศ 
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น
 10 สาขา ค่าอาหารว่าง, ค่าตอบแทนวิทยากร

 111,750.00  111,750.00

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

3 ก.ค. 57 นางชนิดาภา 
เขียนสา

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินตามโครงการคัดแยกขยะรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ค่าตอบแทน, 
ค่าอาหาร วันที่ 7 ก.ค. 57

 11,225.00  11,225.00

3 ก.ค. 57 นายถกล 
ธรรมประทีป

นายช่างผัง
เมือง

นายวีระชัย 
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่ารังวัด
สอบเขตทางสาธารณประโยชน์ (ตรอกตีเหล็ก
 ซ.2)

 17,400.00  17,400.00

8 ก.ค. 57 นายนิคม 
เหาะสูงเนิน

นักบริหาร
การศึกษา

นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการแห่เทียน
พรรษา ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการ 
วันที่ 11 - 13 ก.ค. 57

 1,750,000.00  1,750,000.00

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 นายวิจิตร 
ลายรัตน์

สันทนาการ นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ร่วมแข่งขัน"ซันโวบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพ 
2014" รอบคัดเลือก กทม. วันที่ 21 - 22 มิ.ย.
 57

 20,060.00  20,060.00



4

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

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

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

21 ก.ค. 57 นางจีรพรรณ 
ผาสุขมูล

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินดําเนินการตามโครงการอบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ วันที่ 25 ก.ค. 57 ค่าอาหาร, 
อาหารว่าง, วิทยากร

 26,100.00  26,100.00

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

24 ก.ค. 57 นางเนตรดาว 
ทองประกอบ

นัก
บริหารงาน
คลัง

นายอารมย์ 
ทางตะคุ

ปลัดเทศบาล ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อประชุมระดม
ความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายวัต
กรรมการพัฒนารายได้ของ อปท. 30 - 31 
ก.ค. 57

 4,500.00  4,500.00



5

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

25 ก.ค. 57 นางนิยดา 
เบ็ญจมาศ

นัก
บริหารงาน
สวัสดิการ
สังคม

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล วันที่ 30
 ก.ค. 57

 35,900.00  35,900.00

31 ก.ค. 57 นายประชา 
ทุ่นใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ
ประกวดกองทุนชุมชนเมืองดีเด่น 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 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี

 455,400.00  455,400.00

รวม 10,381,633.30 - - - 10,381,633.30 


