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Main Menu

อปท. (อบต.สุขสวัสด์ิ)

(/por08.jsp)
 ขอ้มลู อปท.
(/orginfoDetail.jsp)
 ขอ้มลู ประชากรและชมุชน
(/population.jsp)
 วสิยัทศัน ์(/vision.jsp)
 ยทุธศาสตร ์อปท.
(/orgStrategics.jsp)
(/orgStrategic.jsp)
 จัดทําแผน (/projects.jsp)
(/project.jsp)
 ผ.08 (/por08.jsp?
cmd=show)
 รายงาน ผ.01 (/por.jsp?
formType=1)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=1&isNew=true)
 รายงาน ผ.02 (/por.jsp?
formType=2)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=2&isNew=true)
 รายงาน ผ.03 (/por.jsp?
formType=3)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=3&isNew=true)
 รายงาน ผ.04 (/por.jsp?
formType=4)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=4&isNew=true)

แบบรายงานการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในกา
สรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อบต.สุขสวัสดิ์ ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

เงนิสะสมที�นําไปใชไ้ด ้
 ณ ปจัจบุนัหลงัจาก

 ตรวจสอบยอดเงนิ
 และหกัเงนิสะสม

 ที�ตอ้งสง่ฝาก ก.ส.ท.
 หรอื ก.ส.อ. แลว้

สาํรองจา่ยเงนิสะสม
 ที�อนมุตัแิลว้

 แตย่งัไมไ่ดด้าํเนนิการหรอื
 อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ

 และยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย

คงเหลอืเงนิสะสม
 ที�นําไปใชไ้ด ้

 ณ ปจัจบุนั

สาํรองงบบคุลากร สาํรองจา่ยประจาํ
 ที�จะตอ้งจา่ยให้

 ประชาชนลา่ชา้
 (ประมาณ 3 เดอืน)

เงนิสะสมคงเหลอื สาํรองกรณี
 สาธารณภยั 10 %

คงเหลอืเงนิส
ที�นําไปใชจ้า่

(1) (2) (3) = (1) ? (2) (4) (5) (6) = (3) ? (4) - (5)(7) = (6) X 10 %(8) = (6) - 

3,624,191.60 -3,718,470.40 -371,847.04 -3,346,6

1.1. สํารองงบประมาณบุคคลากร(4) ประมาณ

 

3. รายละเอียดโครงการที่ใชเงินสะสม

ประเภทโครงการที�ดาํเนนิการจาํนวน (โครงการ)ชื�อโครงการ/กจิกรรม
 
จาํนวนเงนิสะสมที�ใช้

 
วนัที�ลงนาม

 
วงเงนิที�ลงนามสญัญาการใช้

 
หมายเหตุ

่ ี� ิ ่

3,624,191.60 0.00 5,045,262.00 2,297,400.00

ยนิดตีอ้นรับ เจา้หนา้ที�วเิคราะห ์อบต.สขุสวสัดิ�
[ขณะนี� ดําเนนิการในปีงบประมาณ 2561]

เปลี�ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

1. ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายที่จําเปน ณ วันที่

30/03/2561

4

เดือน

2. ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่

30/03/2561

จาํนวน

2,751,946.56
บาท
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 รายงาน ผ.05 (/por.jsp?
formType=5)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=5&isNew=true)
 รายงาน ผ.06 (/por.jsp?
formType=6)   เพิ�มเตมิ
(/por.jsp?
formType=6&isNew=true)
 รายงาน ผ.07 (/por07.jsp)
 รายงาน ผ.08
(/por08Report.jsp?
cmd=show)
 เปลี�ยนแปลงแผน
(/changePlans.jsp)
 ขออนุมตังิบประมาณ
(/budgets.jsp)
 สถานะการดําเนนิการ
(/projectStatus.jsp)
 ระบพุกิดัโครงการแผนพัฒนา
ทอ้งถิ�น
(/specifyCoordinate3Years.jsp)
 GIS
(http://203.151.232.56/map.do?
authen=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5TdHJpbmc7rdJW5-
kde0cCAAB4cAAAAAN0AANhYnR0AAQyMTE0dAAKMjYvMDYvMjU2Mg%3D%3D)
 รายงาน GIS
(/abtGisReport.jsp)
 หาจดุพกิดั (/gis/index.jsp)

 รายงานยอดงบประมาณคง
เหลอื elaas 31/03/2562
(/projectBudgetRemainReport.jsp?
yy=2562&monthCode=03)

ที�ดาํเนนิการ (บาท) กอ่หนี�ผกูพนั ยางพารา
 (ตนั)

กอ่หนี
 (บาท)

เบกิจา่ย
 (บาท)

เพิ�มโครงการ/กจิกรรม  

*หมายเหตกุรณีตอ้งการลบฟิวลท์ี�ไมต่อ้งการออก ใหล้บขอ้มลูในฟิวลอ์อกทั �งหมด
   และเลอืกประเภทโครงการที�ดําเนนิการ เป็นชอ่งวา่ง

   แลว้จงึกดปุ่ ม "บนัทกึ" จงึจะสามารถลบฟิวลท์ี�ไมต่อ้งการออกได ้
 

จังหวัดเปนผูบันทึกขอมูล !!!
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 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2561
(/bud/special61s.jsp?
realStatus=0)
 เงนิอดุหนุนทั�วไป ก.ย. 2561
(/bud/budGeneral.jsp?
year=2561&month=9)
 การใชจ้า่ยเงนิสะสม 2561
(/sav/savingsForm61.jsp)
(/bud/special59r.jsp)
(/bud/special59r01.jsp)
(/bud/special59s.jsp)
(/bud/special61s.jsp)
(/bud/special61.jsp)
(/bud/budGeneral.jsp)
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