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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแหงชาติ 

เรื่อง   รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(ฉบับที่  ๑๒) 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย   
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๐/๑  วรรคสี่   
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศการรับรององคกร   
สวัสดิการชุมชนในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐/๑  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด   
สวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงขอประกาศรับรององคกรสวัสดิการชุมชน  ตามประกาศสํานักงาน   
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  เรื่อง   รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชน   
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ขอ ๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราสาททนง 
ขอ ๒ กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตาํบลเมืองแก 
ขอ ๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสมุด 
ขอ ๔ ศูนยประสานงานองคกรชุมชนตําบลเมืองลีง 
ขอ ๕ กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองลีง 
ขอ ๖ กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตําบลทุงมน 
ขอ ๗ กองบุญคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตําบลบานไทร 
ขอ ๘ กลุมพัฒนาสตรี  หมู  ๑๑ 
ขอ ๙ กลุมเย็บผาบานแหลมทอง 
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ขอ ๑๐ กลุมทอผามัดหมี่ยอมคราม  บานสะงวย  หมู  ๓ 
ขอ ๑๑ ชมรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ตําบลหนองใหญ 
ขอ ๑๒ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ตําบลตองปด 
ขอ ๑๓ กลุมสตรีสรางสรรคผลไมแปรรูปตามฤดูกาล 
ขอ ๑๔ กลุมธนาคารชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานทุงโพธิ์ 
ขอ ๑๕ กลุมพัฒนาชีวิตบานศรีอุดมซําตารมย 
ขอ ๑๖ กลุมยุวเกษตรกรนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอ ๑๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงไชย 
ขอ ๑๘ กลุมเกษตรกรออมทรัพยบานจาน  หมู  ๑๑ 
ขอ ๑๙ เครือขายสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
ขอ ๒๐ ชมรมสาขาสมาคมผูสูงอายุ  บานทุงศักดิ์  หมู  ๑ 
ขอ ๒๑ ชมรมสาขาสมาคมผูสูงอายุ  บานหนองกาดนอย  หมู  ๖ 
ขอ ๒๒ ชมรมสาขาสมาคมผูสูงอายุ  บานลมศักดิ์  หมู  ๑๑ 
ขอ ๒๓ ชมรมสาขาสมาคมผูสูงอายุ  บานวิทย  หมู  ๙ 
ขอ ๒๔ ชมรมสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ  ตําบลลมศักดิ์ 
ขอ ๒๕ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานใหมแสนสุข  หมูท่ี  ๑๓ 
ขอ ๒๖ ชมรมเครือขายผูสูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก   
ขอ ๒๗ เครือขายกองทุนสวัสดิการ  อสม.  เขตเมือง  เทศบาลนครพิษณุโลก 
ขอ ๒๘ โครงการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม  ภาคประชาชน  วันละ  ๑  บาท 
ขอ ๒๙ กองทุนสวัสดิการชุมชน  ออมวันละ  ๑  บาท 
ขอ ๓๐ สวัสดิการเพื่อตนเองวันละ  ๑  บาท 
ขอ ๓๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่น  ออมวันละ  ๑  บาท  ตําบลหนองกะทาว 
ขอ ๓๒ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแควง  จํากัด 
ขอ ๓๓ คณะกรรมการปาชุมชนบานสบลืนและเครือขาย 
ขอ ๓๔ กลุมพัฒนาหัตถศิลป  บานหลุก 
ขอ ๓๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานเอื้อม 
ขอ ๓๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานสา 
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ขอ ๓๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนิคมพัฒนา 
ขอ ๓๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนิคมบานใหม 
ขอ ๓๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอนไฟ 
ขอ ๔๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศาลา 
ขอ ๔๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังใต 
ขอ ๔๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสริมขวา 
ขอ ๔๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลวังเหนือ 
ขอ ๔๔ กองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลวังซาย 
ขอ ๔๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานขอ 
ขอ ๔๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเสือ 
ขอ ๔๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ขอ ๔๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงผึ้ง 
ขอ ๔๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวิเชตนคร 
ขอ ๕๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเสริมงาม 
ขอ ๕๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานเปา 
ขอ ๕๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรองเคาะ 
ขอ ๕๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมสุก 
ขอ ๕๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสริมซาย 
ขอ ๕๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแจหม 
ขอ ๕๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบุญนาคพัฒนา 
ขอ ๕๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแลง 
ขอ ๕๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสริมกลาง 
ขอ ๕๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองยาว 
ขอ ๖๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสบปราบ 
ขอ ๖๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเกาะคา 
ขอ ๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง  เขต  ๑ 
ขอ ๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง  เขต  ๔ 
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ขอ ๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานธงชัย 
ขอ ๖๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพรหมณี 
ขอ ๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง 
ขอ ๖๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานพริก 
ขอ ๖๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาพระ 
ขอ ๖๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปาขะ 
ขอ ๗๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกกรวด 
ขอ ๗๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทรายมลู 
ขอ ๗๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาทราย 
ขอ ๗๓ ชมรมผูสูงอายุตําบลเกาะโพธิ์ 
ขอ ๗๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาหินลาด 
ขอ ๗๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานพราว 
ขอ ๗๖ กองทุนสวัสดิการชาวบานตําบลพิกุลออก 
ขอ ๗๗ ชมรมผูสูงอายุตําบลพิกุลออก 
ขอ ๗๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางลูกเสือ 
ขอ ๗๙ กองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลบางออ 
ขอ ๘๐ ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลบานนา 
ขอ ๘๑ กลุมแมบานตัดเย็บเสื้อผาทับยา 
ขอ ๘๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคอทราย 
ขอ ๘๓ กองทุนสวัสดิการชาวบานตําบลโพชนไก 
ขอ ๘๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแปง 
ขอ ๘๕ เครือขายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสิงหบุรี 
ขอ ๘๖ สหกรณการเกษตรตําบลบานจา  จํากัด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อุบล  หลิมสกุล 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 


