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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง
13 ธ.ค. 56 นายไพฑูรย ศึกษานิเทศน นายกัมปนาท รองปลัด ยืมเงินเดินทางไปราชการ นํานักเรียนเขารวมแขง 26,480.00 26,480.00

ศักดิ์โศภากุล บุตรโต เทศบาล ขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน(ระดับประเทศ)
-กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา วันที่ 17-19 ธ.ค. 56
-กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วันท่ี 20-22 ธ.ค. 56
-กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วันท่ี 23-25 ธ.ค. 56

13 ธ.ค. 56 นายมรุเดช จพง.เทศกิจ นายบุญเหลือ รองนายก ยืมเงินเดินทางไปราชการเพ่ือเขาฝกอบรมหลักสูตร 16,545.00 16,545.00
เดชามะลิสิน เจริญวัฒน เทศมนตรี สารวัต รุน 129 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิค

วันท่ี 16 ธ.ค. 56 - 21 ก.พ. 57

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

วันท่ี 22 - 27 ธันวาคม 2556

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

วันท่ี 20 ม.ค. - 28 ก.พ. 2557

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
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 มกราคม 2557
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

27 ธ.ค. 56 นางสุเนตร จพง.การเงิน นายบํารุง รองนายก ยืมเงินทดรองจายตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 93,000.00 93,000.00
วางขุนทด และบัญชี เจริญพจน เทศมนตรี และประชาชนในเขตเทศบาล เปนคาตอบแทน,

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

2 ม.ค. 57 นางรินรดี
อภัยพัฒนา

ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก
เล็ก

นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ืออบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.นนทบุรี วันท่ี 13 - 18
 มกราคม 2557

 16,000.00  16,000.00

3 ม.ค. 57 นางสาวบุศรา
  โขมะพัฒน

นักวิชาการ
ศึกษา

นายบํารุง
เจริญพจน

รอง
นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ (คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ) วันท่ี 6 - 9 มกราคม 2557 อ.เชียงคาน จ.
เลย

 453,700.00  453,700.00

6 ม.ค. 57 นายชิดพงษ
 ปญจภักดี

สันทนาการ นายบํารุง
เจริญพจน

รอง
นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
 เปนคาตอบแทน วันท่ี 11 มกราคม 2557

 43,000.00  43,000.00

8 ม.ค. 57 นายวิทยา
ประดิษฐคาย

จพง.
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

นายสุรวุฒิ
เชิดชัย

นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของพนักงานดับเพลิง เปนคาอาหาร, คาท่ีพัก,
คาวิทยากร วันท่ี 12 - 17 มกราคม 2557

 255,800.00  255,800.00
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

13 ม.ค. 57 นายวิจิตร
ลายรัตน

สันทนาการ นายบํารุง
เจริญพจน

รอง
นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินตามโครงการเขารวมแขงกีฬานักเรียน อปท.
แหงประเทศไทย เปนคาเบี้ยเลี้ยง, ท่ีพัก, น้ํามัน วันท่ี
 17 - 28 มกราคม 2557 จ.ชลบุรี

 200,370.00  200,370.00

14 ม.ค. 57 นางสายัณห
 หัตถกิจ

เจา
พนักงาน
ธุรการ

นายบํารุง
เจริญพจน

รอง
นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสูคุณภาพระดับมาตรฐาน เปนคาตอบแทน
วิทยากร วันท่ี 16 มกราคม 2557

 3,600.00  3,600.00

20 ม.ค. 57 นางสมสวัสดิ์
 ออนหม่ืนไวย

เจาหนาท่ี
บริหารงาน
ท่ัวไป

นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทํา
พรบ.รถยนต จํานวน 14 คัน รถจักรยานยนต จํานวน
 1 คัน

 13,653.20  13,653.20

20 ม.ค. 57 นางวรรณภา
 ทราบรัมย

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินทดรองจายเปนคาจัดประชุมผูนําชุมชนในเขต
เทศาบาล วันท่ี 24 มกราคม 2557 เปนคาอาหาร,
อาหารวาง

 15,000.00  15,000.00

21 ม.ค. 57 นายชินกร
กลโคกกรวด

ครู นายบํารุง
เจริญพจน

รอง
นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการพัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล"ประกวดวงดนตรีลูกทุงชิง
ถวยพระราชทาน" จ.สุพรรณบุรี เปนคาเบี้ยเลี้ยง
วันท่ี 23 - 26 มกราคม 2557

 52,800.00  52,800.00

24 ม.ค. 57 นายประชา
ทุนใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการจัดประชุมผูนําชุมชน
ในเขตเทศบาล เปนคาอาหาร, อาหารวาง วันท่ี 28
มกราคม 2557

 8,000.00  8,000.00

28 ม.ค. 57 นางสาคร
รักล้ําเลิศ

ครูผูดูแล
เด็กเล็ก

นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมการจัดประสบการณ
การศึกษาปฐมวัยและผูดูแลเด็กของ อปท. วันท่ี 8 -
12 กุมภาพันธ 2557 จ.นนทบุรี

 7,000.00  7,000.00
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  วันท่ีรับ จํานวนเงิน วันที่สงใช เงินยืม
  เงินยืม ชื่อ ตําแหนง ชื่อ ตําแหนง ท่ียืม เงินยืม ตัวเงิน ใบสําคัญ คงคาง

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
ผูยืม ผูอนุญาต รายการ การสงใช หมายเหตุ

30 ม.ค. 57 นายบรรลือ
นราพินิจ

นักวิชาการ
สุขาภิบาล

นายวีระชัย
 ทองไพบูลย

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการเฝาระวังคุณภาพ
อากาศและเสียงจํานวน 14 ตัวอยาง

 14,525.00  14,525.00

30 ม.ค. 57 จาสิบเอก
อัฏฐพนธ
ทรัพยมาก

นิติกร นาย
กัมปนาท
บุตรโต

รอง
ปลัดเทศบา
ล

ยืมเงินทดรองจายเปนคาลงทะเบียนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สาขานิติศาสตร ม.รามคําแหง งวดท่ี 4

 29,200.00  29,200.00

31 ม.ค. 57 นางนพวรรณ
 ใบสูงเนิน

นักพัฒนา
ชุมชน

นายสุรวุฒิ
เชิดชัย

นายกเทศม
นตรี

ยืมเงินทดรองจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน เปน
คาตอบแทน, อาหาร, อาหารวาง ประชาคมชุมชน
วันท่ี 5-21 ก.พ. 57 ประชาคมระดับเทศบาล วันท่ี
25 ก.พ. 57

 118,450.00  118,450.00

รวม 1,585,463.20 - - - 1,585,463.20


