
         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

                                                           คงค้างเมื่อวันที่         คงค้างเมื่อวันที่  31  มกราคม  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  -

 26 พ.ย.55 น.ส.เมธิณี เจ้าพนักงาน นายรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อนํานักเรียน

สุนะพัฒน์ ธุรการ 4 อินทรชาธร เทศมนตรี เข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรมงานศิลปะหัตถกรรม

นักเรียน จ.ชัยภูมิ 28 พ.ย.-9 มิ.ย.55 214,660  - 214,660  -

 3 ธ.ค.55 นายไตรรงค์ ศึกษานิเทศก์ นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการนํานักเรียน

คัมภีร์พงศ์ บุตรโต เทศบาล แข่งกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5 ป.2

 24-28 ธ.ค.55 18,710  - 18,710  -

 4 ม.ค.56 นางบารมี นักวิชาการศึกษา6ว นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการโครงการ

พิศนอก บุตรโต เทศบาล ประชุมสัมมนาบุคลากรด้านจัดทําบัญชีเงินเดือน

ของข้าราชการฯ 17-19 ม.ค.56 10,000  - 10,000  -

 14 ธ.ค.55 นางสายัณห์ เจ้าพนักงาน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าประกันภัยภาคบังคับของ

หัตถกิจ ธุรการ6ว บุตรโต เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 19 คัน

 17-28 ธ.ค.55 39,082 82 39,082 82
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 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  -

 3 ม.ค.56 นางประยูร นักวิชาการเงิน นายอารมณ์ ปลัดเทศบาล ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

จงหมื่นไวย และบัญชี ทางตะคุ และรถจักรยานยนต์ จํานวน 39 คัน

42,063 84 42,063 84

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

อ่อนหมื่นไวย์ ทั่วไป บุตรโต เทศบาล และรถจักรยานยนต์ จํานวน 13 คัน

11,825 64 11,825 64

 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  -
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 3 ม.ค.56 นายสันติ จพง.สวัสดิการ นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ตุงคะเสรีรักษ์ สังคมฯ บุตรโต เทศบาล บริเวณชุมชนคลองโพธิ์

37,500  - 37,500  -

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

รัตนประสบ บุตรโต เทศบาล ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

 11-13 ม.ค.56 20,880  - 20,880  -

 7 ม.ค.56 นางสุเนตร จนท.การเงิน นางรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

วางขุนทด และบัญชี อินทรชาธร เทศมนตรี และประชาชน 8-15 ม.ค.56

57,400  - 57,400  -

 7 ม.ค.56 นายชิดพงษ์ สันทนาการ นางรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ปัญจภักดี อินทรชาธร เทศมนตรี  11-12 ม.ค.56

50,000  - 50,000  -

 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 นางจีรพรรณ จพง.พัฒนาชุมชน นางรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายผู้นําชุมชน เข้ารับการฝึกอบรม

ผาสุขมูล อินทรชาธร เทศมนตรี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 16-17 ม.ค.56

214,200  - 214,200  -

 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  -
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 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 นางอรทัย นักพัฒนาชุมชน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายจัดประชุมผู้นําชุมชนในเขต

พงษ์พิมาย บุตรโต เทศบาล เทศบาลนครฯ 30 ม.ค.56

15,000  - 15,000  -

 15 ม.ค.56 นางวรรณภา นักพัฒนาชุมชน นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

ทราบรัมย์ เชิดชัย เทศมนตรี การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และศึกษาดูงาน

จ.เลย, เพชรบูรณ์ 22-25 ม.ค.56 160,450  - 160,450  -

 15 ม.ค.56 นางสุภา ครู นางรังสรรค์ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุค

บันฑิตพรหมชาติ อินทรชาธร เทศมนตรี อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ

(ระดับประถมศึกษา) 55,000  - 55,000  -

 17 ม.ค.56 นายภัคคริชญ์ นักพัฒนาการ นายคํารณ รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมและประชา

ประสิทธิ์ ท่องเที่ยว สมบูรณ์รัตน์ เทศบาล สัมพันธ์การท่องเที่ยว ม่วนแซบอีหลีมีดีที่อีสาน

 24-27 ม.ค.56 7,490  - 7,490  -

 17 ม.ค.56 นายสายชล จนท.วิเคราะห์ นายคํารณ รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมและประชา

ปราณีตพลกรัง นโยบายฯ สมบูรณ์รัตน์ เทศบาล สัมพันธ์การท่องเที่ยว ม่วนแซบอีหลีมีดีที่อีสาน

 23-28 ม.ค.56 21,760  - 21,760  -

 21 ม.ค.56 นางเกศรินทร์ รองผอ.ท.4 นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร

ศรีเมือง บุตรโต เทศบาล ผู้ปฏิบัติการด้านจัดทําบัญชีคือจ่ายเงินเดือนของ

ข้าราชการพนักงาน อปท. 24-26 ม.ค.56 30,000  - 30,000  -
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 23 ม.ค.56 นายอารมณ์ ปลัดเทศบาล นายอารมณ์ ปลัดเทศบาล ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการประชุม

ทางตะคุ ทางตะคุ สันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 1/2556 (5-7 ก.พ.56)

12,530  - 12,530  -

 23 ม.ค.56 นายบุญเหลือ รองนายก นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการเพื่อศึกษาดูงานปรับ

เจริญวัฒน์ เทศมนตรี เจริญวัฒน์ เทศมนตรี ปรุงภูมิทัศน์เมือง จ.เชียงใหม่

 30 ม.ค.-2 ก.พ.56 31,480  - 31,480  -

 29 ม.ค.56 น.ส.สุกฤตยา ผู้ดูแลเด็ก นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการสัมมนาโครงการครู

ศิริกิจสกุล บุตรโต เทศบาล ผู้ดูแลเด็กของอปท.  จ.นนทบุรี (4-7 ก.พ.56)

6,000  - 6,000  -

รวม 7,130,162 30 7,130,162 30


