รายงานการรับ - จ่ ายและเงินคงเหลือประจาไตรมาสกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้นที่
⃞ อบต. ⃞ เทศบาล วังสาโรง อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (L3396)
ไตรมาสที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2562
รายการ
รวมทั้งปี
ไตรมาสนี้
1. ยอดยกมาจากไตรมาสทีแ่ ล้ ว
144,256.94
2. รายการรับ
เงินค่ำบริ กำรสำธำรณสุ ขที่ได้รับจำกสำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
137,205.00
137,205.00
เงินอุดหนุนหรื องบประมำณที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
100,000.00
100,000.00
เงินได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
0.00
0.00
เงินสมทบจำกชุมชน เงินบริ จำค เงินได้อื่นๆ
0.00
0.00
เงินรับคืนจำกกำรดำเนิ นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
0.00
0.00
รวมรายรับ
237,205.00
237,205.00
3. รายจ่ าย
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนหน่วยบริ กำร/สถำนบริ กำร/หน่วยงำนสำธำรณสุ ข (ประเภท
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผูส้ ู งอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรบริ หำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกรณี เกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)
รวมรายจ่ าย

9,100.00
81,550.00
115,050.00
0.00
0.00
205,700.00

คงเหลือยกไป

175,761.94

9,100.00
81,550.00
115,050.00
0.00
0.00
205,700.00

เรี ยน คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลวังสำโรง

เพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่ อ)..............................................ผูจ้ ดั ทำ
(.............................................)
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบ จัดทำกำรเงินและบัญชี
เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ .1./ ปี 2562
(ลงชื่ อ)..............................................ผูเ้ ห็นชอบ
(นำยมำนะ อินทโชติ)
ประธำนกรรมกำรกองทุนตำบลวังสำโรง

(ลงชื่ อ)..............................................ผูร้ ำยงำน
(นำยมำนะ อินทโชติ)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลวังสำโรง

รายงานการรับ - จ่ ายและเงินคงเหลือประจาเดือนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้นที่
⃞ อบต. ⃞ เทศบาล วังสาโรง อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (L3396)
ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ปี งบประมาณ 2562
รายการ
ทั้งปี
เดือนนี้
1. ยอดยกมาจากปี ทีแ่ ล้ ว
144,256.94
2. รายการรับ
เงินค่ำบริ กำรสำธำรณสุ ขที่ได้รับจำกสำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
0.00
เงินอุดหนุนหรื องบประมำณที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
0.00
เงินได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
0.00
เงินสมทบจำกชุมชน เงินบริ จำค เงินได้อื่นๆ
0.00
เงินรับคืนจำกกำรดำเนิ นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
0.00
รวมรายรับ
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. รายจ่ าย
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนหน่วยบริ กำร/สถำนบริ กำร/หน่วยงำนสำธำรณสุ ข (ประเภทที่ 1)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผูส้ ู งอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรบริ หำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกรณี เกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)
รวมรายจ่ าย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คงเหลือยกไป

(ลงชื่ อ)..............................................ผูจ้ ดั ทำ
(นำงสำววำรุ ณี พรหมทัต)
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบ จัดทำกำรเงินและบัญชี
เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ .1./ ปี
(ลงชื่ อ)..............................................ผูเ้ ห็นชอบ
(นำยมำนะ อินทโชติ)
ประธำนกรรมกำรกองทุนตำบลวังสำโรง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

144,256.94
เรี ยน คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุ ขภำพตำบล
เพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่ อ)..............................................ผูร้ ำยงำน
(นำยมำนะ อินทโชติ)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลวังสำโรง

รายงานการรับ - จ่ ายและเงินคงเหลือประจาเดือนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพืน้ ที่
⃞ อบต. ⃞ เทศบาล วังสาโรง อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (L3396)
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 ปี งบประมาณ 2562
รายการ
เดือนนี้
1. ยอดยกมาจากปี ที่แล้ ว
144,256.94
2. รายการรับ
เงินค่ำบริ กำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่ งชำติ

ทั้งปี

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

เงินได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร

0.00

0.00

เงินสมทบจำกชุมชน เงินบริ จำค เงินได้อื่นๆ

0.00

0.00

เงินรับคืนจำกกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

3. รายจ่ าย
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนหน่วยบริ กำร/สถำนบริ กำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข (ประเภทที่ 1)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผูส้ ูงอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรบริ หำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุนหรื องบประมำณที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมรายรับ

รวมรายจ่ าย
คงเหลือยกไป

244,256.94
เรี ยน คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลวังสำโรง
เพือ่ เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..............................................ผูจ้ ดั ทำ

(ลงชื่อ)..............................................ผูร้ ำยงำน

(.............................................)

(นำยมำนะ อินทโชติ )

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบ จัดทำกำรเงินและบัญชี

นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังสำโรง

เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1./ ปี 2562
(ลงชื่อ)..............................................ผูเ้ ห็นชอบ
(นำยมำนะ อินทโชติ )
ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลวังสำโรง

รายงานการรับ - จ่ ายและเงินคงเหลือประจาเดือนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้นที่
⃞ อบต. ⃞ เทศบาล วังสาโรง อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (L3396)
ประจาเดือน ธันวาคม 2561 ปี งบประมาณ 2562
รายการ
ทั้งปี
เดือนนี้
1. ยอดยกมาจากปี ทีแ่ ล้ ว
244,256.94
2. รายการรับ
เงินค่ำบริ กำรสำธำรณสุ ขที่ได้รับจำกสำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
137,205.00
137,205.00
เงินอุดหนุนหรื องบประมำณที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
100,000.00
0.00
เงินได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
0.00
0.00
เงินสมทบจำกชุมชน เงินบริ จำค เงินได้อื่นๆ
0.00
0.00
เงินรับคืนจำกกำรดำเนิ นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
0.00
0.00
รวมรายรับ
237,205.00
137,205.00
3. รายจ่ าย
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนหน่วยบริ กำร/สถำนบริ กำร/หน่วยงำนสำธำรณสุ ข (ประเภทที่ 1)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผูส้ ู งอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรบริ หำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกรณี เกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)
รวมรายจ่ าย
คงเหลือยกไป

(ลงชื่ อ)..............................................ผูจ้ ดั ทำ
(นำงสำววำรุ ณี พรหมทัต)
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบ จัดทำกำรเงินและบัญชี
เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ .1./ ปี 2562
(ลงชื่ อ)..............................................ผูเ้ ห็นชอบ
(นำยมำนะ อินทโชติ)
ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลวังสำโรง

9,100.00
81,550.00
115,050.00
0.00
0.00
205,700.00

9,100.00
81,550.00
115,050.00
0.00
0.00
205,700.00

175,761.94
เรี ยน คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุ ขภำพตำบลวังสำโรง
เพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่ อ)..............................................ผูร้ ำยงำน
(นำยมำนะ อินทโชติ)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลวังสำโรง

