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  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

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

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

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

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  พฤษภาคม  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  พฤษภาคม  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 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

2 พ.ค. 57 นายประชา 
ทุ่นใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ทดรองจ่ายโครงการอบรมสัมมนาทีม
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อ.ปากช่อง วันที่ 7-8
 พ.ค. 57

 98,200.00  98,200.00



3

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

8 พ.ค. 57 นายวิษณุ 
แสงพันธ์

นักบริหาร
การศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาวิชาการ
และศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี เป็นค่าวิทยากร, 
ค่าอาหาร, ค่าที่พัก วันที่ 9-11 พ.ค. 57

 64,800.00  64,800.00

8 พ.ค. 57 นางชนัดดา 
ชาติอนุลักษณ์

นักวิชาการ
ส่งเสริม
สุขภาพ

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 10 
สาขา ในเขตเทศบาล

 123,400.00  123,400.00

14 พ.ค. 57 นางกมลชนก 
ดลวิชัย

ครู นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ในการสอบ O-net วันที่ 
25-28 พ.ค. 57

 75,000.00  75,000.00

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

19 พ.ค. 57 นางปรัชรีญา 
สิทธิไชย

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร 
วันที่ 24-25 พ.ค. 57

 13,200.00  13,200.00

19 พ.ค. 57 นางวรรณภา 
ทราบรัมย์

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

จัดประชุมผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล เดือน 
พ.ค. 57 เป็นค่าอาหาร, อาหารว่าง วันที่ 27 
พ.ค. 57

 15,000.00  15,000.00

19 พ.ค. 57 นางสายชล 
มือขุนทด

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ วันที่ 19-21 พ.ค. 57

 75,800.00  75,800.00



4

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

20 พ.ค. 57 นายสมชาย 
โทธรรม

นักพัฒนา
ชุมชน

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมที่ 7 
เป็นค่าตอบแทน, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร

 13,400.00  13,400.00

22 พ.ค. 57 นายภัคคริชญ์
 ประสิทธิ์

นัก
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 
26-28 พ.ค. 57

 99,900.00  99,900.00

22 พ.ค. 57 นายบุญเชิด 
พิณปรุ

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน
 อปพร. ปี57 วันที่ 28-31 พ.ค. 57 และ
ศึกษาดูงาน จ.ระยอง

 186,800.00  186,800.00

22 พ.ค. 57 นางสาวขวัญ
จิตร ทองอินทร์

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร เป็นค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่า
วิทยากร วันที่ 23-25 พ.ค. 57

 256,000.00  256,000.00

23 พ.ค. 57 นายถกล 
ธรรมประทีป

นายช่างผัง
เมือง5

นางนิลุบล 
โชคบัญชา

ผู้อํานวยการ
สํานักการคลัง

ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน 
เพื่อทํารางระบายน้ําบริเวณถนนท้าวสุระ

 3,080.00  3,080.00

23 พ.ค. 57 สิบเอกศึกษา 
ทนงชัย

นักพัฒนา
ชุมชน

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการสร้างเครือข่าย
สินค้า OTOP และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 
วันที่ 28-30 พ.ค. 57 ดูงานจ.กาญจนบุรี, 
นนทบุรี

 224,400.00  224,400.00

23 พ.ค. 57 นางสาว
ประไพพิศ 
รัตนประสบ

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายสัมมนาประชาคมเมือง 
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เป็น
ค่าอาหาร, อาหารว่าง วันที่ 29 มิ.ย. 57

 115,500.00  115,500.00

26 พ.ค. 57 ส.ต.ท.นพวัชญ์
 โพธิ์งาม

รอง
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

นายกัมปนาท
 บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบาล

ยืมเงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
เข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่
 3 วันที่ 2 มิ.ย. - 1 ก.ค. 57 จ.ปทุมธานี

 43,000.00  43,000.00



5

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

27 พ.ค. 57 นางสาวกุลธิดา
 วรรณ์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

นายสันติ  
เกิดโมฬี

รอง
ปลัดเทศบาล

เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่พร้อมคูหา
มาตรฐานในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วันที่ 4-8 มิ.ย. 57

 47,080.00  47,080.00

27 พ.ค. 57 นางสาวบุษรา 
โขมะพัฒน์

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเข้า
ร่วมงานชุมชุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3
 วันที่ 2-9 มิ.ย. 57

 50,080.00  50,080.00

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

28 พ.ค. 57 นางนิสภา 
แก้วปลี

พยาบาล
วิชาชีพ

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นค่าอาหาร, ค่าวิทยากร

 20,950.00  20,950.00

28 พ.ค. 57 จ่าสิบเอกพีระ
พล ไพบูลย์
วิริยะวิช

เจ้า
พนักงาน
พัฒนาชุมชน

นายสุรวุฒิ 
เชิดชัย

นายกเทศมนตรี ยืมเงินทดรองจ่ายตามโครงการพัฒนาข้อมูล
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เป็นค่าตอบแทน
การสํารวจข้อมูล

 191,990.00  191,990.00

28 พ.ค. 57 นายไพฑูรย์ 
ศักดิ์โศภากุล

ศึกษานิเทศ
ก์

นายบํารุง  
เจริญพจน์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการเข้าร่วมชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จ.สงขลา วันที่ 2-5 
มิ.ย. 57

 67,040.00  67,040.00

28 พ.ค. 57 นายสายชล 
ปราณีตพลกรัง

นัก
บริหารงาน
ทั่วไป

นายพงษ์เลิศ
สุภัทรวณิชย์

รอง
นายกเทศมนตรี

ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมออกบูธ 
ณ เมืองทองธานี วันที่ 3-9 มิถุนายน 57

 54,400.00  54,400.00



6

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2557
ผู้ยืม ผู้อนุญาต

รายการ
การส่งใช้

หมายเหตุ

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

30 พ.ค. 57 นางสดศรี ช่าง
ผัส

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

 5,560.00  5,560.00

30 พ.ค. 57 นางจตุพร มณี
เนตร

ทันตแพทย์ ยืมเงินเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม
วิชาการของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศ
ไทย วันที่ 5-6 มิ.ย. 57 "พัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากรเพื่องานได้ผล คนมีคุณภาพ"

 7,050.00  7,050.00

30 พ.ค. 57 นางสาวจันทร์
เพ็ญ ทศพร
แอบเพ็ชร

 53,820.00  53,820.00

รวม 9,498,565.40 - - - 9,498,565.40 


