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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง
9 ต.ค. 56 นางอนุรัชนี หน.งาน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเดินทางไปราชการอบรม"การเตรียมการประเมิน 34,650.00 34,650.00

อยูหมื่นไวย การศึกษาปฐมวัย บุตรโต เทศบาล คุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก"คาลงทะเบียน9คน
วันท่ี 21 - 22 ตุลาคม 56

6 พ.ย. 56 นายบํารุง รองนายก นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการประชุมโครงการสงเสริม 6,440.00 6,440.00
เจริญพจน เทศมนตรี บุตรโต เทศบาล กิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.เลย

วันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2556

7 พ.ย. 56 นายวีรชัย รองปลัด นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินเดินทางไปราชการศึกษาดูงานโครงการ 61,980.00 61,980.00
ทองไพบูลย เทศบาล เชิดชัย เทศมนตรี ชลประทานฝายแมโฮม จ.เชียงใหม คาท่ีพัก,

ยานพาหนะ, เบ้ียเลี้ยง วันท่ี 10-12 พ.ย. 56

12 พ.ย. 56 นายเพิก ครูอันดับ นายบํารุง รองนายก คาใชจายในโครงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 71,560.00 71,560.00
พึ่งปญญา คศ.1 เจริญพจน เทศมนตรี คาที่พัก, เบ้ียเลี้ยง, นํ้ามัน, แขงมวยสากลสมัครเลน

"ดาวรุงมุงสูโอลิมปค" กทม. วันท่ี 19-27 พ.ย. 56

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

18 พ.ย. 56 นางสดศรี คนงาน นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติ 8,760.00 8,760.00
ชางผัส ทองไพบูลย เทศบาล การเจาพนักงานทันตสาธารณสุข"ทันตบุคลากรไทย

ใสใจการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณทางทันตกรรม"
วันท่ี 27 - 29 พฤศจิกายน 2556

19 พ.ย. 56 นางแสงอรุณ คนงาน นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติ 8,680.00 8,680.00
จิโรจนมนตรี ทองไพบูลย เทศบาล การเจาพนักงานทันตสาธารณสุข"ทันตบุคลากรไทย

ใสใจการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณทางทันตกรรม"
วันท่ี 27 - 29 พฤศจิกายน 2556

28 พ.ย. 56 นายศักดิ์เดช ผอ.รร. นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประกวด 36,680.00 36,680.00
กองสูงเนิน บุตรโต เทศบาล ดนตรีไทย"ประกอบเพลงบรรเลงมโหรี"

วันท่ี 29 - 30 พฤศจิกายน 2556

3 ธ.ค. 56 นายไตรรงค ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการ เพ่ือนํานักเรียนแขงขัน 9,250.00 9,250
คัมภีรพงศ บุตรโต เทศบาล คนเกงในโรงเรียน(ระดับประเทศ)"สาระการเรียน

รูคณิตศาสตร" ป.5 วันท่ี 7 - 9 ธ.ค. 56
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

6 ธ.ค. 56 นายพงษวิษณุ นักพัฒนา นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจายเปนคาชวยเหลือผูประสบอัคคี- 3,000.00 3,000
ประยูรพันธ ชุมชน บุตรโต เทศบาล ภัย จํานวน 3 ครัวเรือนๆละ 1,000.-บาท เปนเงิน

3,000.- บาท

6 ธ.ค. 56 นางจรรยารักษ ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อนํานักเรียนแขงขัน 18,080.00 18,080.00
โพธ์ิทองงาม บุตรโต เทศบาล คนเกงในโรงเรียน(ระดับประเทศ)"สาระการเรียน

รูสังคมศึกษา" วันท่ี 9 - 11 ธ.ค. 56

11 ธ.ค. 56 จสอ.พีระพล จพง.พัฒนา นายกัมปนาท รองปลัด คาใชจายในการดําเนินการโครงการศาสตรและ 48,600.00 48,600.00
ไพบูลยวิริยะวัช ชุมชน บุตรโต เทศบาล ศิลปในการพูดสําหรับผูนําชุมชน เปนคาอาหาร,

อาหารวาง, คาวิทยากร วันท่ี 18 ธ.ค. 56

12 ธ.ค. 56 นายธีระพงษ นักบริหารงาน นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการ อบรมตามโครงการ- 18,000.00 18,000.00
สื่อกลาง ชางท่ัวไป ทองไพบูลย เทศบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการโยธาและผังเมือง

สวนทองถิ่น วันท่ี 18 - 21 ธ.ค. 56
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

13 ธ.ค. 56 นายไพฑูรย ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการ นํานักเรียนเขารวมแขง 26,480.00 26,480.00
ศักดิ์โศภากุล บุตรโต เทศบาล ขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น(ระดับประเทศ)

-กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา วันที่ 17-19 ธ.ค. 56
-กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วันที่ 20-22 ธ.ค. 56
-กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วันที่ 23-25 ธ.ค. 56

13 ธ.ค. 56 น.ส.นันทากร ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการ นักเรียนเขารวมแขง- 14,400.00 14,400.00
คัมภีรพงศ บุตรโต เทศบาล ขันคนเกงในโรงเรียน(ระดับประเทศ)

-กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วันที่ 14-16 ธ.ค. 56
-กลุมสาระการภาษาตางประเทศ วันที่ 14-16 ธ.ค. 56

13 ธ.ค. 56 นายมรุเดช จพง.เทศกิจ นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อเขาฝกอบรมหลัก- 16,545.00 16,545.00
เดชามะลิสิน เจริญวัฒน เทศมนตรี สูตรสารวัต รุน 129 ณ อาคารเรียนวิทยาลัย

เทคนิค วันท่ี 16 ธ.ค. 56 - 21 ก.พ. 57

18 ธ.ค. 56 น.ส.สุวรรณี จพง.ประชา นายอารมณ ปลัดเทศบาล ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมบุคลากรทองถิ่น 12,840.00 12,840.00
พรมประสิทธิ์ สัมพันธ ทางตะคุ "หลักสูตรพัฒนาเทคนิคดานการประชาสัมพันธ

ทองถิ่น" วันท่ี 22 - 27 ธันวาคม 2556
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

23 ธ.ค. 56 นางวรรณภา นักพัฒนาชุมชน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจายตามโครงการจัดประชุมผูนํา 15,000.00 15,000.00
ทราบรัมย บุตรโต เทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล เปนคาอาหาร, อาหารวาง

วันท่ี 26 ธ.ค. 56

25 ธ.ค. 56 น.ส.ธัญญาภรณ จพง.ธุรการ นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินจัดทําประกันภัยภาคบังคับรถยนต 8,159.82 8,159.82
วิไลกิจ ทองไพบูลย เทศบาล จํานวน 6 คัน รถจักรยานยนต 3 คัน ของสํานัก

การชาง

25 ธ.ค. 56 นางชนิดาภา นักวิชาการ นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินทดรองจายตามโครงการสงเสริมการมีสวน 13,750.00 13,750.00
เขียนสา สุขาภิบาล5 ทองไพบูลย เทศบาล รวมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย

คาอาหาร, อาหารวาง วันท่ี 25 ธ.ค. 56

26 ธ.ค. 56 นายนัชรัศม นักบริหาร นายบุญเหลือ รองนายก อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง 205,500.00 205,500.00
ชูหิรัญญวัฒน งานชาง เจริญพจน เทศมนตรี รุนท่ี 15 จังหวัดปทุมธานี

วันท่ี 20 ม.ค. - 28 ก.พ. 2557
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

27 ธ.ค. 56 นายจิระศักดิ์ ผอ.สํานัก นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการเขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 15,560.00 15,560.00
กีรติวรการ การศึกษา บุตรโต เทศบาล แกไขปญหาขอบกพรองการปฏิบัติตามระเบียบ

"การนําเงินรายไดมาเปนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา" วันท่ี 7 - 10 ม.ค. 57

27 ธ.ค. 56 นางสุเนตร จพง.การเงิน นายบํารุง รองนายก ยืมเงินทดรองจายตามโครงการแขงขันกีฬาเยา- 93,000.00 93,000.00
วางขุนทด และบัญชี เจริญพจน เทศมนตรี วชนและประชาชนในเขตเทศบาล เปนคาตอบ-

แทน, เงินรางวัล วันท่ี 22 ธ.ค. 56 - 5 ม.ค. 57

รวม 746,914.82 - - - 746,914.82
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง
18 พ.ย. 56 นางชนิดาภา นักวิชาการ นางนิลุบล ผอ.สํานัก ยืมเงินในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการ 6,125.00 25-ธ.ค.-56 6,125.00 -

เขียนสา สุขาภิบาล5 โชคบัญชา การคลัง จัดการมูลฝอยติดเชื้อ คาอาหาร, คาอาหารวาง
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2556

รวม 6,125.00 - 6,125.00 -

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินนอกงบประมาณ

       ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ


