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๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
เรื่อง รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๑๙)
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ วรรคสี่
กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห ง ชาติ ป ระกาศการรั บ รอง
องคกรสวัสดิการชุมชนในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐/๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอประกาศรับรององคกรสวัสดิการชุมชน ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เรื่อง รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ขอ ๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพ็กใหญ
ขอ ๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโนนคอม
ขอ ๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดินดําสัจจะวันละบาท
ขอ ๔ กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ
ขอ ๕ เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ขอ ๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกะทู
ขอ ๗ กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดินทราย
ขอ ๘ กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลวิชิต
ขอ ๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกมลา
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ขอ ๑๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปาคลอก
ขอ ๑๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต
ขอ ๑๒ สวัสดิการตําบลหนองบัวใต
ขอ ๑๓ ชมรมผูสูงอายุรมไทรนาโบสถ
ขอ ๑๔ กลุมสหกรณการเกษตรตําบลวังจันทร
ขอ ๑๕ กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุบานเดน หมูที่ ๒
ขอ ๑๖ กลุมสัจจะสะสม/ฌาปณกิจบานทุงตอ หมูที่ ๘
ขอ ๑๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงตอ
ขอ ๑๘ กองทุนหมูบานลานกระทิง หมูที่ ๖
ขอ ๑๙ ชมรมผูสูงอายุตําบลทุงตอ
ขอ ๒๐ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาหมอพื้นบาน จังหวัดตรัง
ขอ ๒๑ ชมรมผูสูงอายุตําบลเขาขาว
ขอ ๒๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองชางแลน อําเภอหวยยอด
ขอ ๒๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลธานี
ขอ ๒๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลน้ําผุด
ขอ ๒๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตะเสะ
ขอ ๒๖ กลุมประมงพื้นบาน หมูที่ ๑ บานทาเรือ ตําบลกันตังใต
ขอ ๒๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองตรุด
ขอ ๒๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสี่คลอง
ขอ ๒๙ ชมรมผูสูงอายุตําบลทาหลวง
ขอ ๓๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลําสนธิ
ขอ ๓๑ สถาบันการเงินชุมชนตําบลโคกมวง
ขอ ๓๒ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโหละหนุน
ขอ ๓๓ องคกรกลุมดูแลผูสูงอายุบานเขานอยพรมสุวรรณ
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ขอ ๓๔ องคกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองน้ําใส
ขอ ๓๕ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลทุงมหาเจริญ
ขอ ๓๖ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลทัพราช
ขอ ๓๗ องคกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตาพระยา
ขอ ๓๘ กองทุนสวัสดิการชาวบานตําบลหนองตะเคียนบอน
ขอ ๓๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกปฆอง
ขอ ๔๐ กองทุนสวัสดิการผูดอยโอกาสตําบลดอนกอก
ขอ ๔๑ กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน (สัจจะวันละ ๑ บาท) ตําบลประโคนชัย
ขอ ๔๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาทตําบลจันดุม
ขอ ๔๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลหนองเตง
ขอ ๔๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคําปาหลาย
ขอ ๔๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสูงใต
ขอ ๔๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพังแดง
ขอ ๔๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงหลวง
ขอ ๔๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปงขาม
ขอ ๔๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาอุดม
ขอ ๕๐ ชมรมผูสูงอายุตําบลทายหาด
ขอ ๕๑ ชมรมผูสูงอายุบานปากลัด
ขอ ๕๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองเขิน
ขอ ๕๓ เครือขายออมทรัพยเจ็ดสีเพื่อการผลิต
ขอ ๕๔ สถาบันการเงินชุมชนตนแบบบานบุงคลา
ขอ ๕๕ สวัสดิการภาคประชาชนคนบึงโขงหลง
ขอ ๕๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกุดบง
ขอ ๕๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาพระทอง
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ขอ ๕๘ กองทุนสัจจะสวัสดิการตําบลวังอาง
ขอ ๕๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไสหรา
ขอ ๖๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลฉวาง
ขอ ๖๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกะปาง
ขอ ๖๒ กลุมสัจจะวันละบาทสวัสดิการชุมชนตําบลกะหรอ
ขอ ๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาไมไผ
ขอ ๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกาะขันธ
ขอ ๖๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองเส
ขอ ๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลานสกา
ขอ ๖๗ กลุมออมทรัพยตัดเย็บเสื้อผา ตําบลปากพนังฝงตะวันออก
ขอ ๖๘ ชมรมผูสูงอายุบานโรงวัว หมูที่ ๒
ขอ ๖๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมแฝก
ขอ ๗๐ กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลแมสาว
ขอ ๗๑ ชมรมผูสูงอายุบานสันปาเลียง
ขอ ๗๒ กองทุนสวัสดิการออมทรัพยประชาชนตําบลหนองหอย
ขอ ๗๓ ศูนยเรียนรูมอนปานเขากวาง
ขอ ๗๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมอนปน
ขอ ๗๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอนกลอย
ขอ ๗๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานไร
ขอ ๗๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลน้ํารอบ
ขอ ๗๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงพุง
ขอ ๗๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลประดูยืน
ขอ ๘๐ กองทุนสวัสดิการเพื่อชีวิต ตําบลเขาขี้ฝอย
ขอ ๘๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกหมอ
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ขอ ๘๒ กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลหมกแถว
ขอ ๘๓ กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลทุงโพ
ขอ ๘๔ กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลหนองยาง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อุบล หลิมสกุล
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

