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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

10 ต.ค. 56 นางนิยดา ผอ.กอง นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินทดรองจายจัดซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค 150,000.00 150,000.00
เบ็ญจมาศ สวัสดิการสังคม เจริญวัฒน เทศมนตรี จํานวน 500ชุด สําหรับผูประสบอุทกภัยน้ําทวม

24 ต.ค. 56 นางกิตติยา หน.งาน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจายเพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 90,000.00 90,000.00
ศิลปประเสริฐ ธุรการ บุตรโต เทศบาล เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม

วันท่ี 25 ตุลาคม 56

5 พ.ย. 56 น.ส.นันทากร ศึกษานิเทศก นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 11,440.00 11,440.00
คัมภีรพงศ บุตรโต เทศบาล การประกันคุณภาพการศึกษา

วันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 2556

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

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2556
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ทองไพบูลย เทศบาล เชิดชัย เทศมนตรี ชลประทานฝายแมโฮม จ.เชียงใหม คาท่ีพัก,
ยานพาหนะ, เบ้ียเลี้ยง วันท่ี 10-12 พ.ย. 56

12 พ.ย. 56 น.ส.บชกรณ หน.ศูนย นายบํารุง รองนายก ยืมเงินทดรองจายงานประเพณีลอยกระทง 192,000.00 192,000.00
ศรีวิบูณร วัฒนธรรม เจริญพจน เทศมนตรี เงินรางวัลการประกวด, คาตอบแทน

ทองถิ่น วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2556

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

14 พ.ย. 56 นายชูชาติ รองผอ. นายกัมปนาท รองปลัด เพื่อเขาอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีการเงิน 10,500.00 10,500.00
โจมฤทธ์ิ สถานศึกษา บุตรโต เทศบาล จัดทําฎีกาเบิกจาย จายเงินเดือนครู คาลงทะเบียน

วันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2556

18 พ.ย. 56 นางสุกัลยา ทันตสาธารณุสุข นายวีระชัย รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการเขารวมประชุมทางวิชาการ 5,896.00 5,896.00
คงวัฒนะ ทองไพบูลย เทศบาล สมาคมทันตฯภิบาลแหงประเทศไทย

วันท่ี 19 - 21 พฤศจิกายน 2556

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

19 พ.ย. 56 นางวรรณภา นักพัฒนา นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม 15,000.00 15,000.00
ทราบรัมย ชุมชน บุตรโต เทศบาล ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล

คาอาหาร, อาหารวาง

21 พ.ย. 56 นายชินกร ครู นายบํารุง รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการนํานักเรียนเขารวมประกวด 52,800.00 52,800.00
กลโคกกรวด เจริญพจน เทศมนตรี ดนตรีลูกทุง(คอมโบ)พรอมหางเคร่ืองในงาน

มหกรรมดนตรี จ.บุรีรัมย วันท่ี 1 - 4 ธ.ค. 56

21 พ.ย. 56 นางวิไล ครูผูดูแล นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการเพ่ือรองรับการประเมิน 5,000.00 5,000.00
ผดุงตาล เด็กเล็ก บุตรโต เทศบาล คุณภาพภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอปท.

จ.อุดรธานี วันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2556
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22 พ.ย. 56 นายอารมณ ปลัดเทศบาล นายอารมณ ปลัดเทศบาล ยืมเงินเดินทางไปราชการประชุมสันนิบาตภาค 9,730.00 9,730.00
ทางตะคุ ทางตะคุ ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 3/2556 จ.อุบลราชธานี

วันท่ี 25 - 27 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

รวม 771,116.00 - - 771,116.00

  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินนอกงบประมาณ

       ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ



5

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

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

รวม 6,125.00 - - 6,125.00

รายการ หมายเหตุ
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laas 771,116.00
lass(รับฝาก) 6,125.00 ชนิดาภา

777,241.00
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