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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
เรื่อง รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๑๓)
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
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
คณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห ง ชาติ เรื่ อ ง รายชื่ อ องค ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ขอ ๑ กองทุนสวัสดิการตําบลชุมแสง
ขอ ๒ กองทุนสวัสดิการตําบลนาโพธิ์
ขอ ๓ กองทุนสวัสดิการตําบลลําดวน
ขอ ๔ ชมรมผูสูงอายุตําบลกระสัง
ขอ ๕ กลุมสัจจะออมทรัพยวันละ ๑ บาท ตําบลบุกระสัง
ขอ ๖ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลหนองกี่
ขอ ๗ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและสวัสดิการชุมชน
ขอ ๘ กลุมทอผาไหมบานสี่เหลี่ยม
ขอ ๙ ชมรมกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ตําบลสะแกโพรง
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ขอ ๑๐ กองทุนสวัสดิการตําบลสระแกว
ขอ ๑๑ กองทุนพัฒนาสตรีตําบลนางรอง
ขอ ๑๒ กองทุนสวัสดิการตําบลบานดาน
ขอ ๑๓ กองทุนชมรมสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอประโคนชัย
ขอ ๑๔ กองทุนสวัสดิการตําบลหวยสําราญ
ขอ ๑๕ กองทุนสวัสดิการแกนนําชุมชนจังหวัดบุรีรัมย
ขอ ๑๖ กองทุนหมูบานบานหนองบัว
ขอ ๑๗ กองทุนหมูบา นบานปาเปา
ขอ ๑๘ เครือขายสวัสดิการชุมชนตําบลบวกคาง
ขอ ๑๙ กลุมกองทุนหมูบาน ปาพราวนอก
ขอ ๒๐ กองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค
ขอ ๒๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนผูดอยโอกาส ตําบลหวยยาบ
ขอ ๒๒ สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้
ขอ ๒๓ ชมรมผูสูงอายุเคหะลําดวน
ขอ ๒๔ เครือขายสวัสดิการชุมชน
ขอ ๒๕ ชมรมเพชรเกษมรวมใจ
ขอ ๒๖ องคกรเสริมสรางสวัสดิการ ชุมชนคลองสวนพริก
ขอ ๒๗ องคกรสวัสดิการชุมชนแสงทอง
ขอ ๒๘ องคกรสวัสดิการชุมชนวัดวิมุตยาราม
ขอ ๒๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอุทัยเกา
ขอ ๓๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยคต
ขอ ๓๑ ชมรมผูสูงอายุวัดดอนกลาง หมู ๑๘
ขอ ๓๒ กลุมออมทรัพยโครงการนํารองเพื่อตอสูเอาชนะความยากจน ตําบลโนนสวรรค
ขอ ๓๓ ออมทรัพยสวัสดิการเครือขายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ ๓๔ เครือขายสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ ๓๕ กองทุนออมทรัพยเพื่อสวัสดิการ ชุมชนศาลาหนองนาควาย
ขอ ๓๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนไมทิ้งกันออมวันละบาท ตําบลหนองสะโน หมู ๑๕
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ขอ ๓๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาหลวง
ขอ ๓๘ สถาบันพัฒนาระบบการออมเพื่อสุขภาวะและสวัสดิการชุมชนจังหวัดลําปาง
ขอ ๓๙ องคกรออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนบานเหลา สรางทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน
ขอ ๔๐ องคกรออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนบานดอนไชย สรางทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน
ขอ ๔๑ องคกรออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน สรางทุนทางสังคมอยางยั่งยืน
ตําบลพระบาทวังตวง
ขอ ๔๒ องคกรออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน สรางทุนทางสังคมอยางยั่งยืน
ตําบลแมพริก
ขอ ๔๓ กลุมทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโปงน้ํารอน
ขอ ๔๔ เครือขายสวัสดิการชุมชนตําบลสักงาม
ขอ ๔๕ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเพชรไพรวัลย
ขอ ๔๖ กองทุนพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลโนนยาง
ขอ ๔๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกกแดง
ขอ ๔๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคําชะอี
ขอ ๔๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนิคมพัฒนา
ขอ ๕๐ กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตําบลปาลมพัฒนา
ขอ ๕๑ กองทุนสวัสดิการมัสยิดดารุลอิสลามียะฮตําบลเกตรี
ขอ ๕๒ กลุมออมทรัพยสัจจะเพื่อการผลิตบานบึงปรัง หมู ๑๐
ขอ ๕๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไพศาลี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อุบล หลิมสกุล
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

