
วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

8 กรกฎาคม 2558 - ได้รับเงินอุดหนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช) จ านวนเงิน 100,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 20,003

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 10,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 30,631 10 สิงหาคม 2558

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 39,366 10 สิงหาคม 2558

100,000

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร

ประจ าปีงบประมาณ 2558

รวม



วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

15 กรกฎาคม 2559 - ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวนเงิน 100,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 21,060

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 10,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 15,720 26 สิงหาคม 2559

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 20,880 26 สิงหาคม 2559

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 32,340 26 สิงหาคม 2559

100,000

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร

ประจ าปีงบประมาณ 2559

รวม



วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

30 มกราคม 2561 - ได้รับเงินอุดหนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช) จ านวนเงิน 323,314 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 64,679

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 32,331

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 38,956 17 พฤษภาคม 2561

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 56,056 17 พฤษภาคม 2561

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 99,919 17 พฤษภาคม 2561

        - กองทนุร่วมใจออมบญุวนัละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 31,373 17 พฤษภาคม 2561

14 สิงหาคม 2561 - ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวนเงิน 200,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 40,002

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 20,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 24,594 16 สิงหาคม 2561

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 35,135 16 สิงหาคม 2561

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 60,720 16 สิงหาคม 2561

        - กองทนุร่วมใจออมบญุวนัละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 19,549 16 สิงหาคม 2561

523,314

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร

ประจ าปีงบประมาณ 2561

รวม



วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

8 กรกฎาคม 2562 - ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวนเงิน 200,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 40,008

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 20,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 25,094 11 กรกฎาคม 2562

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 35,113 11 กรกฎาคม 2562

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 60,207 11 กรกฎาคม 2562

        - กองทนุร่วมใจออมบญุวนัละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 19,578 11 กรกฎาคม 2562

200,000

ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวม

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร



วนั เดือน ปี รายการ
      จ านวนเงิน     

(บาท)
วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

17 กันยายน 2563 - ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวนเงิน 200,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 10 % 20,008

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 20 % 40,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 25,113 17 กันยายน 2563

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 35,249 17 กันยายน 2563

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 60,453 17 กันยายน 2563

        - กองทนุร่วมใจออมบญุวนัละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 19,177 17 กันยายน 2563

200,000

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร

ประจ าปีงบประมาณ 2563

รวม



วนั เดือน ปี รายการ
      จ านวนเงิน     

(บาท)
วนัทีจ่่ายเงินสมทบให้เครือข่าย หมายเหตุ

17 กันยายน 2564 - ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวนเงิน 200,000 บาท

   โดยที่ประชุมมีมติใหแ้บง่เงินอุดหนุนในการบริหารจัดการ ดังนี้

    1) ค่าบริหารจัดการ 20 % 40,010

    2) ค่าบริหารจัดการคณะท างาน 10 % 20,000

    3) ส าหรับจัดสวสัดิการ 70 %

        - กองทนุสวสัดิการกองทนุสวสัดิการอสม . เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วนัละบาท) 24,051 17 กันยายน 2564

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ 33,654 17 กันยายน 2564

        - กองทนุสวสัดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 60,965 17 กันยายน 2564

        - กองทนุร่วมใจออมบญุวนัละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 21,320 17 กันยายน 2564

200,000

สรุปผลการด าเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร

ประจ าปีงบประมาณ 2564

รวม


