รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทัพรั้ง
*******************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลทัพรั้ง อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
เขต นครราชสีมา
ที่อยู่
279 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 30220
โทรศัพท์
044-9724447
อีเมล์
tuprang_go_th@hotmail.co.th
ประเภทหน่วยงาน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ขนำดกลำง
พื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล จำนวน 21 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้ำนทัพรั้ง
หมู่ที่ 2 บ้ำนกุดตำดำ
หมู่ที่ 3 บ้ำนดอนขวำง
หมู่ที่ 4 บ้ำนเดิ่นตะโก
หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนสง่ำ
หมู่ที่ 6 บ้ำนมำบค่ำย
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองยำง
หมู่ที่ 8 บ้ำนกุดไผ่
หมู่ที่ 9 บ้ำนโคกดินแดง
หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยหุงเกลือ
หมู่ที่ 11 บ้ำนห้วยสำมขำ
หมู่ที่ 12 บ้ำนเต็งเตี้ย
หมู่ที่ 13 บ้ำนตะเคียนงำม
หมู่ที่ 14 บ้ำนโนนสูง
หมู่ที่ 15 บ้ำนโนนงิ้ว
หมู่ที่ 16 บ้ำนโคกเพชร
หมู่ที่ 17 บ้ำนตลุกชงโค
หมู่ที่ 18 บ้ำนหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 19 บ้ำนโกรกมะขำมป้อม
หมู่ที่ 20 บ้ำนมำบลำน
หมู่ที่ 21 บ้ำนทัพรั้งพัฒนำ

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้

เขตติดต่อกับ ตำบลรังงำม อำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ
เขตติดต่อกับ ตำบลพังเทียม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ตำบลมำบกรำด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ และ
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่อำณำเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรั้ง มีเนื้อที่ประมำณ 110.50 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 69,062.50 ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลทัพรั้ง อยู่ในภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ
ฤดูหนำว
ประมำณเดือน
พฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์
ฤดูร้อน
ประมำณเดือน
มีนำคม - พฤษภำคม
ฤดูฝน
ประมำณเดือน
มิถุนำยน - ตุลำคม
จานวนครัวเรือนและประชากร
จำนวนประชำกรและควำมหนำแน่นประชำกร จำกข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอพระทองคำ ณ
วันที่ 10 สิงหำคม 2558 มีจำนวนครัวเรือน 3,453 ครัวเรือน มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 11,684 คน จำแนกเป็นชำย
จำนวน 5,822 คน หญิง จำนวน 5,862 คน
ข้อมูลด้านบัญชี-การเงิน
บัญชีธนาคาร และสาขา
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ชื่อบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.ทัพรั้ง
เลขที่บัญชี
01-485-8-00120-7

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
กองทุนฯ อบต./เทศบาลทัพรัง้ อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ

จานวนโครงการ

จานวนเงิน

สนับสนุนหน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข (ประเภทที่ 1)

9

299,200.00

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)

5

216,800.00

สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)

2

72,800.00

สนับสนุนกำรบริหำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)

1

69,710.00

สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)

0

0.00

รวม

17

658,510.00

เรียน คณะกรรมกำรกองทุน
เพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทำ
(นำงวรรณทิพย์ หำดขุนทด)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2559
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบ
(นำยสมเกียรติ์ กังศรำนนท์)
ประธำนกรรมกำรกองทุนฯ

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รำยงำน
(นำยฉัตรชัย กิ่งชัยภูม)ิ
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร

ส่วนที่ 3 รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน
สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
อบต.ทัพรัง้ อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา (L2048)
⃞

ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ

ร้อยละ

จานวน

1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว

84,288.33

2. รายการรับ
2.1 เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

537,435.00

70.75

2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมำณที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

220,000.00

28.96

1,974.11

0.26

200.00

0.03

0.00

0.00

2.3 เงินได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
2.4 เงินสมทบจำกชุมชน เงินบริจำค เงินได้อื่นๆ
2.5 เงินรับคืนจำกกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
รวมรายรับ

759,609.11

3. รายจ่าย
3.1 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนหน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข (ประเภทที่ 1)

299,200.00

45.44

3.2 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น (ประเภทที่ 2)

216,800.00

32.92

3.3 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (ประเภทที่ 3)

72,800.00

11.06

3.4 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรบริหำร/พัฒนำกองทุนฯ (ประเภทที่ 4)

69,710.00

10.59

3.5 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบำด/ภัยพิบตั ิ (ประเภทที่ 5)

0.00

0.00

รวมรายจ่าย
คงเหลือยกไป

658,510.00
185,387.44

(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ

(นำงมำลี หวังทิวกลำง)

(นำงสมใจ เจริญสุข)

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำกำรเงินและบัญชี

ประธำนคณะทำงำนด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ

เรียน คณะกรรมกำรกองทุนฯ
เพื่อเห็นชอบ

เห็นชอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2559

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รำยงำน
(นำยฉัตรชัย กิ่งชัยภูม)ิ
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบ
(นำยสมเกียรติ์ กังศรำนนท์)
ประธำนกรรมกำรกองทุนฯ

