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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง
8 ต.ค. 56 นายเฉลิมพล ครู นายบํารุง รองนายก ยืมเดินทางไปราชการนํานักเรียนแขงขันEGATยกน้ําหนัก 116,640.00 12 พ.ย. 56 116,640.00

มวยมั่น เจริญพจน เทศมนตรี เยาวชนนานาชาติ จ.อุบลราชธานี
วันท่ี 12 - 19 ตุลาคม 56

8 ต.ค. 56 นางผุสดี หน.งาน นายอุทัย รองนายก ยืมทดรองจายเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 250,000.00 27 พ.ย. 56 250,000.00
รวมสมุห ธุรการ มิ่งขวัญ เทศมนตรี ภายในเขตเทศบาล คาอาหาร, เคร่ืองดื่ม

วันท่ี 8 - 10 ตุลาคม 56

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

14 ต.ค. 56 นางเสาวณีย จพง.ธุรการ นายอุทัย รองนายก ยืมเงินทดรองจายเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 250,000.00 -
สุจริยา 6ว มิ่งขวัญ เทศมนตรี ในเขตเทศบาล คาอาหาร, เคร่ืองดื่ม

วันท่ี 11 - 13 ตุลาคม 56

16 ต.ค. 56 นายวิจิตร สันทนาการ นายบํารุง รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการเขารวมแขงขันกีฬา 323,590.00 26 พ.ย. 56 323,590.00

ยกเลิกเงินยืม(ยกเลิกเช็ค)

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 2556
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

ลายรัตน 7ว เจริญพจน เทศมนตรี นักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.ชัยภูมิ
วันท่ี 20 - 30 ตุลาคม 56

17 ต.ค. 56 นายธีรพงศ ครู นายกัมปนาท รองปลัด อบรมเทคนิคการปรับแตงการขับข่ีรถประหยัดเช้ือเพลิง 30,640.00 22 พ.ย. 56 30,640.00
จินดาวัลย บุตรโต เทศบาล ตามสภาพจริง คาวิทยากร,เบี้ยเล้ียง,ที่พัก จ.นครปฐม

วันท่ี 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 56

22 ต.ค. 56 นายวิสิฐ จนท.บริหาร นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินทดรองจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ 300,000.00 27 พ.ย. 56 300,000.00
วรแสน งานท่ัวไป5 เจริญวัฒน เทศมนตรี ประชาชนผูประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล

วันท่ี 22 - 24 ตุลาคม 56

24 ต.ค. 56 นางจรรยารักษ ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการโครงการจัดแขงขันทักษะ 14,490.00 12 พ.ย. 56 14,490.00
โพธ์ิทองงาม บุตรโต เทศบาล ทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย

วันท่ี 27 - 29 ตุลาคม 56

24 ต.ค. 56 นายนิวัฒน หน.ฝาย นายสุรวุฒิ นายก ยืมเงินทดรองจายเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 1,000,000.00 27 พ.ย. 56 1,000,000.00

ศรีมะเริง บริหารงานทั่วไป เชิดชัย เทศมนตรี เปนคาอาหาร
วันท่ี 25 ตุลาคม 56

24 ต.ค. 56 นางกิตติยา หน.งาน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินทดรองจายเพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 90,000.00 90,000.00
ศิลปประเสริฐ ธุรการ บุตรโต เทศบาล เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม
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         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
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วันท่ี 25 ตุลาคม 56

25 ต.ค. 56 นางนิตยา ทันตสาธารณสุข นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการโครงการประชุมวิชาการ 10,880.00 15 พ.ย. 56 10,880.00
วิชัยศรี 6ว เจริญวัฒน เทศมนตรี จพง.ทันตสาธารณสุข ป 57 จ.เชียงใหม

วันท่ี 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 56

25 ต.ค. 56 นางวรรณภา นักพัฒนาชุมชน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูนําชุมชน 15,000.00 15 พ.ย. 56 15,000.00
ทราบรัมย 7ว บุตรโต เทศบาล เปนคาอาหาร, อาหารวาง

วันท่ี 30 ตุลาคม 56

รวม 2,585,890.00 - - 2,335,890.00


