
         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

                                                           คงค้างเมื่อวันที่         คงค้างเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556
  วันที่รับ                   ผู้ยืม                 ผู้อนุญาต                              รายการ      จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้             การส่งใช้       เงินยืม หมายเหตุ

  เงินยืม        ชื่อ ตําแหน่ง         ชื่อ    ตําแหน่ง       ที่ยืม เงินยืม  ตัวเงิน  ใบสําคัญ       คงค้าง

 19 ต.ค.55 นางผุสดี หัวหน้างาน นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

ร่วมสมุห์ ธุรการ เชิดชัย เทศมนตรี ต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งมั่นสู่

การพัฒนาเทศบาล 15-22 พ.ย.55 1,400,000  - 1,400,000  -

 6 พ.ย.55 นายกัมปนาท รองปลัด นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและ

บุตรโต เทศบาส เชิดชัย เทศมนตรี ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส 

 8--22 พ.ย.55 3,086,760  3,086,760  -

 14 ธ.ค.55 นายวิโรจน์ หัวหน้าฝ่าย นายรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

เทียมเกรียงไกร กิจกรรมเด็กฯ อินทรชาธร เทศมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14-27 ธ.ค.55

178,170  - 178,170

 24 ธ.ค.55 นางชนัดดา นักวิชาการ นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงนทรดองจ่ายสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ

ชาติอนุรักษ์ ส่งเสริมสุขภาพ เชิดชัย เทศมนตรี สาธารณสุขสําหรับผู้ด้อยโอกาส

950,000  - 950,000  -

 24 ธ.ค.55 นางอภิรยา พยาบาล นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการดําเนินงานด้านสุขภาพ

กาญจนะคช วิชาชีพ เชิดชัย เทศมนตรี ภาคประชาชนในเขตเทศบาลบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง 18 ธ.ค.55- 17 ม.ค.56 165,500  - 165,500  -

 3 ม.ค.56 นางสัมฤทธิ์ ครู นายรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการอบรมโครงการ

ยศยิ่งยง อินทรชาธร เทศมนตรี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบริหาร

งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8-11 ม.ค.55 82,200  - 82,200  -



  วันที่รับ                   ผู้ยืม                 ผู้อนุญาต                              รายการ      จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้             การส่งใช้       เงินยืม หมายเหตุ

  เงินยืม        ชื่อ ตําแหน่ง         ชื่อ    ตําแหน่ง       ที่ยืม เงินยืม  ตัวเงิน  ใบสําคัญ       คงค้าง

 3 ม.ค.56 นางสมสวัสดิ์ จนท.บริหารงาน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

อ่อนหมื่นไวย์ ทั่วไป บุตรโต เทศบาล และรถจักรยานยนต์ จํานวน 13 คัน

11,825 64 11,825 84

 3 ม.ค.56 นายสุรชัย ประธานสภาฯ นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการลงทะเบียน

เลี้ยงอักษร เชิดชัย เทศมนตรี การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย

ท้องถิ่น 17 ม.ค.-1 มิ.ย.56 69,000  - 69,000 64

 7 ม.ค.56 น.ส.ประไพพิศ นักบริหารงานฯ นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน

รัตนประสบ บุตรโต เทศบาล ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

 11-13 ม.ค.56 20,880  - 20,880  -

 11 ม.ค.56 นางณิชาภา จพง.สาธารณสุขฯ นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการดําเนินการอบรมฟื้นฟู

โพธิ์นําชัย เจริญวัฒน์ เทศมนตรี ความรู้ อสม. 16-17 ม.ค.56

129,700  - 129,700  -

 11 ม.ค.56 น..ส.วีนัส ครูผู้ดูแลเด็ก นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการโครง

วนะลุน บุตรโต เทศบาล การอบรมครูดูแลเด็กเล็กบรรจุแต่งตั้งใหม่

กรุงเทพฯ 18-20 ก.พ.56 4,800  - 4,800  -

 11 ม.ค.56 น.ส.ปุณณาสา ผู้ช่วยครูฯ นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการอบรมตามโครงการ

อินจะบก บุตรโต เทศบาล อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาส

เด็กเล็ก จ.นนทบุรี 17-22 ก.พ.56 8,000  - 8,000  -

 15 ม.ค.56 นางสุภา ครู นางรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุค

บันฑิตพรหมชาติ อินทรชาธร เทศมนตรี อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ

(ระดับประถมศึกษา) 55,000  - 55,000  -



  วันที่รับ                   ผู้ยืม                 ผู้อนุญาต                              รายการ      จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้             การส่งใช้       เงินยืม หมายเหตุ

  เงินยืม        ชื่อ ตําแหน่ง         ชื่อ    ตําแหน่ง       ที่ยืม เงินยืม  ตัวเงิน  ใบสําคัญ       คงค้าง

 28 ม.ค.56 น.ส.ธัญญาลักษณ์ จพง.ธุรการ นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายทําประกันภัยภาคบังคับสํานัก

วิไลกิจ เจริญวัฒน์ เทศมนตรี การช่าง จํานวน 62 คัน 28 ม.ค.-11 ก.พ.56

62,524 38 62,524 38

 29 ม.ค.56 นายเฉลิมศักดิ์ ผู้ดูแลเด็ก นายคํารณ รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการหลักสูตรการ

จันทร์กลาง สมบูรณ์รัตน์ เทศบาล บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

 5-7 ก.พ.56 9,800  - 9,800  -

 30 ม.ค.56 นายไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

ศักด์โศภากุล บุตรโต เทศบาล เพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา 8,445  - 8,445  -

 5 ก.พ.56 นางชนิดาภา นักวิชาการ นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เขียนสา สุขาภิบาล ทองไพบูลย์ เทศบาล ตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์

12,600  - 12,600  -

 5 ก.พ.56 นายศิริกร ครูอาสา นายรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็น

พินิจศักดิ์ พัฒนาการกีฬา อินทรชาธร เทศมนตรี เลิศ นํานักเรียนแข่งขันกีฬาเยาวชน ปตท.

 8-12 ก.พ.56 112,280  - 112,280  -

 11 ก.พ.56 น.ส.บชกรษ์ นักวิชาการ นายรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายงานวันมาฆบูชา 24-25 ก.พ.56

ศรีวิบูณร์ ศึกษา อินทรชาธร เทศมนตรี

130,500  - 130,500  -

 11 ก.พ.56 นางพูนแก้ว ครู นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรม

ช่างผัส บุตรโต เทศบาล สัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 26 ก.พ.-2 มี.ค.56 42,000  - 42,000  -



  วันที่รับ                   ผู้ยืม                 ผู้อนุญาต                              รายการ      จํานวนเงิน วันที่ส่งใช้             การส่งใช้       เงินยืม หมายเหตุ

  เงินยืม        ชื่อ ตําแหน่ง         ชื่อ    ตําแหน่ง       ที่ยืม เงินยืม  ตัวเงิน  ใบสําคัญ       คงค้าง

 12 ก.พ.56 นางพัชรี ครู นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการประกวด

ศิริเจริญ บุตรโต เทศบาล ดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวง

เครื่องสาย เครื่องเดี่ยว 15-17 ก.พ.56 39,460  - 39,460  -

 15 ก.พ.56 จ่าสิบเอกพีระพล จพง.พัฒนา นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมผู้นําชุมชน

ไพบูลย์วิริยะวิช ชุมชน บุตรโต เทศบาล ในเขตเทศบาล 27 ก.พ.56

15,000  - 15,000  -

 20 ก.พ.56น.ส.สุวรรณรัตน์ บุคลากร นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของ

ลือพงศ์พัฒนะ บุตรโต เทศบาล เทศบาล 22 ก.พ.56

13,050  - 13,050  -

รวม 6,607,495 02 6,607,495 02


