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

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

30 ม.ค. 57 นายบรรลือ  
นราพินิจ

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศและเสียงจํานวน 14 ตัวอย่าง

 14,525.00  14,525.00

18 ก.พ. 57 นายนิคม  
เหาะสูงเนิน

รอง ผอ.
สํานัก
การศึกษา

นายสุรวุฒิ  
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
นักบริหารงานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มี.ค.
 -11 เม.ย. 57 อบรม, วันที่ 20 - 27 มี.ค. 57 
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 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  
12,455.25

 35,814.75

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

26 ก.พ. 57 นางปรัชรีญา  
สิทธิไชย

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เป็นค่าวิทยากร, ค่าอาหาร วันที่
 2 - 23 มีนาคม 2557

 146,400.00  146,400.00

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  มีนาคม  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  มีนาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

4 มี.ค. 57 นางสาว
ประไพพิศ  
รัตนประสบ

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็นค่าที่
พัก, วิทยากร, อาหาร, อาหารว่าง ณ อําเภอ
ปากช่อง วันที่ 6-7 มี.ค. 57

 448,110.00  448,110.00

5 มี.ค. 57 นายศักดิ์เดช  
กองสูงเนิน

ผอ.ร.ร.
เทศบาล4

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเข้าร่วม
ประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น วันที่ 8-9 
มี.ค. 57

 38,340.00  38,340.00

10 มี.ค. 57 นางวรรณภา  
ทราบรัมย์

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ วันที่ 
10 มี.ค. 57

 15,000.00  15,000.00

11 มี.ค. 57 นายสุบิน  
ทราบรัมย์

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

อบรมตามโครงการ"ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 
เพื่อสร้างอัตตลักษณ์ของเทศบาล" จ.ชุมพร, 
ประจวบฯ ดูงาน วันที่ 14-16 มี.ค. 57

 537,300.00  537,300.00

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
  เจริญกิตติพันธ์

ครูผู้ดูแลเด็ก นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา วันที่ 
2-3 เม.ย. 57

 38,800.00  38,800.00



3

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  มีนาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

21 มี.ค. 57 นางศิริพร  ขุน
สันเทียะ

นักวิชาการ
ศึกษา

นาย
กัมปนาทบุตร
โต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเดินทางไปราชการ เพื่อประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเพื่อจ่าย
เงินเดือนของข้าราชการครู เป็นค่าลงทะเบียน,
 ค่าพาหนะ วันที่ 3-5 เม.ย. 57

 10,600.00  10,600.00

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

26 มี.ค. 57 จ.ส.อ.พีระพล  
ไพบูลย์วิริยะ

เจ้า
พนักงาน
พัฒนาชุมชน

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 
วันที่ 26 มี.ค. 57

 15,850.00  15,850.00

26 มี.ค. 57 นายพงษ์วิษณุ 
 ประยูรพันธ์

นักพัฒนา
ชุมชน

นายวีระชัย  
ทองไพบูลย์

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทสตรีในชุมชน ณ ห้อง
ประชุม ท.1 วันที่ 28 มี.ค. 57

 28,600.00  28,600.00



4

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  มีนาคม  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

รวม 2,132,435.00 - 12,455.25 - 2,119,979.75 


