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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

เรื่อง  รายชื่อองคกรสวัสดิการชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(ฉบับที่  ๒๑) 

 

 

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

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๐/๑  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงประกาศการรับรององคกรสวัสดิการชุมชน  ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชุมชนหมูบานรุงเจริญ  ๑  เพ่ือสวัสดิการชุมชน  เขตพระโขนง 
ขอ ๒ ชุมชนศาลเจาพอจุย 
ขอ ๓ องคกรสวัสดิการชุมชนรวมใจพัฒนาสังคม 
ขอ ๔ ชมรมผูสูงอายุรวมเกื้อ 
ขอ ๕ กลุมสัจจะออมทรัพยรวมเกื้อ 
ขอ ๖ สวัสดิการกองทุนสงเคราะหประกันชีวิตและเจ็บปวย  ชุมชนซอยประสิทธิชัย 
ขอ ๗ สวัสดิการเครือขายชุมชนบางรัก 
ขอ ๘ กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ  ๑  บาท  เขตดินแดง 
ขอ ๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลวังไมขอนและตําบลวังพิณพาทย 
ขอ ๑๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคึมชาด 
ขอ ๑๑ กลุมออมทรัพยบานมั่นคงพัฒนา 
ขอ ๑๒ กลุมออมทรัพยบานมั่นคงชุมชนสวางแสงศรี 
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ขอ ๑๓ กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลน้ําพอง 

ขอ ๑๔ กองทุนสวัสดิการออมทรัพยตําบลหนองไผ 

ขอ ๑๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกสงา 

ขอ ๑๖ กองทุนสวัสดิการชุมชน  (สัจจะวันละบาท)  ตําบลโสกนกเต็น 

ขอ ๑๗ กลุมออมทรัพยบานมั่นคงสามัคคีศรีแหลมทอง 

ขอ ๑๘ กองทุนหมูบานหนองบะ  หมูท่ี  ๓ 

ขอ ๑๙ กองทุนสัจจะสวัสดิการสังคมตําบลกระบี่นอย 

ขอ ๒๐ กลุมเกษตรกรทําสวนเขาคราม 

ขอ ๒๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาคราม 

ขอ ๒๒ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมชนเทศบาลตําบลปลายพระยา 

ขอ ๒๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนครบวงจรชีวิตตําบลเขาเขน 

ขอ ๒๔ กองทุนสวัสดิการชุมชน  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตําบลเขาตอ 

ขอ ๒๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพหลา 

ขอ ๒๖ กลุมพัฒนาสวัสดิการชุมชนตําบลพรุดินนา 

ขอ ๒๗ กองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลบานกลาง 

ขอ ๒๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอาวลึกใต 

ขอ ๒๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแหลมสัก 

ขอ ๓๐ สวัสดิการชุมชนตําบลคลองพน 

ขอ ๓๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยน้ําขาว 

ขอ ๓๒ ชมรมผูสูงอายุตําบลปกาสัย 

ขอ ๓๓ สวัสดิการชุมชนตําบลเกาะศรีบอยา 

ขอ ๓๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตลิ่งชัน 

ขอ ๓๕ กองทุนสัจจะสวัสดิการสังคมตําบลปกาสัย 

ขอ ๓๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกยาง 

ขอ ๓๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคีรีวง 

ขอ ๓๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองหิน 
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ขอ ๓๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนชมรมผูสูงอายุตําบลอาวลึกเหนือ 

ขอ ๔๐ กลุมสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาพนม 

ขอ ๔๑ สวัสดิการชุมชนตําบลดินแดง 

ขอ ๔๒ กองทุนบารอกะฮ. 

ขอ ๔๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไรใหม 

ขอ ๔๔ ชมรมผูสูงอายุธารทิพย 

ขอ ๔๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทับใต 

ขอ ๔๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทองมงคล 

ขอ ๔๗ ชมรมผูสูงอายุตําบลกําเนิดนพคุณ 

ขอ ๔๘ กลุมนิคมบาติก 

ขอ ๔๙ กลุมปราณีหัตถกรรม  (จักสานจิ๋ว) 

ขอ ๕๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพประจักษ 

ขอ ๕๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลถอนสมอ 

ขอ ๕๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางกระบือ 

ขอ ๕๓ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานหางบาง  หมูท่ี  ๕  ตําบลโพกรวม 

ขอ ๕๔ กลุมไมมงคล  หมูท่ี  ๕  ตําบลโพกรวม 

ขอ ๕๕ กลุมหัตถกรรมบานบางพระนอน  หมูท่ี  ๒  ตําบลทับยา 

ขอ ๕๖ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  หมูท่ี  ๑๑  ตําบลทองเอน 

ขอ ๕๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานต๊ํา 

ขอ ๕๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมสุก 

ขอ ๕๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวังทอง 

ขอ ๖๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลดงเจน 

ขอ ๖๑ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสิบสองราศี  จํากัด 

ขอ ๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานควน 

ขอ ๖๓ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานหวยกลาง 

ขอ ๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาหิน 
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ขอ ๖๕ กองทุนสวัสดิการระดับตําบลบางมะพราว 

ขอ ๖๖ กลุมวิสาหกิจชุมชนเขมแข็งบานชองบอน 

ขอ ๖๗ ธนาคารหมูบานพัฒนาชีวิต 

ขอ ๖๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกองทุนหมูบานอําเภอทาแซะ 

ขอ ๖๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนบานวังไผ 

ขอ ๗๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนบานบอนกลาง 

ขอ ๗๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนบานทาโพง 

ขอ ๗๒ กลุมสวสัดิการชุมชนตําบลหินตั้ง 

ขอ ๗๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลําลูกกา 

ขอ ๗๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบึงทองหลาง 

ขอ ๗๕ ชมรมผูสูงอายุหมูท่ี  ๑  ตําบลคูคต 

ขอ ๗๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาอยู 

ขอ ๗๗ กองทุนสวัสดิการวันละ  ๑  บาท  ตําบลแมนางขาว 

ขอ ๗๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลสัมพันธ 

ขอ ๗๙ ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม 

ขอ ๘๐ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลฝายแกว 

ขอ ๘๑ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลน้ําแกน 

ขอ ๘๒ กองทุนออมสวัสดิการวันละ  ๑  บาทชุมชนตําบลศรีษะเกษ 

ขอ ๘๓ กองบุญวันละบาท  เพ่ือสวัสดิการชุมชนบานน้ําลอม 

ขอ ๘๔ กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาทสวัสดิการชุมชนบานหัวเวียงใต 

ขอ ๘๕ ชุมชนนครทอง 

ขอ ๘๖ ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบางโปรง 

ขอ ๘๗ ศูนยเยาวชนตําบลบางโปรง 

ขอ ๘๘ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิ์กระสังข 

ขอ ๘๙ ศูนยเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรมไทยตําบลหนองถุง 

ขอ ๙๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนบึงหมอก 
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ขอ ๙๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดู 

ขอ ๙๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนไผ 

ขอ ๙๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลีกลิ้ง 

ขอ ๙๔ กองทุนเสริมสรางชีวิตและสวัสดิการชุมชนตําบลอีเซ 

ขอ ๙๕ กล ุ มสายใยใจ 

ขอ ๙๖ ชมรมชาวพุทธจังหวัดศรีษะเกษ 

ขอ ๙๗ องคกรสวัสดิการชุมชน  ชมรมผูสูงอายุเราทําไดตําบลโพนเขวา 

ขอ ๙๘ กลุมสตรี  ตําบลโคกตาล 

ขอ ๙๙ องคกรใจสูรูรักสุขภาพ 

ขอ ๑๐๐ กลุมศิลารวมใจ 

ขอ ๑๐๑ กลุมพัฒนาภูมิรูภูมิธรรมนําพาสัมมาชีพตระกาศประชาสามัคคี 

ขอ ๑๐๒ ชมรมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลพยุห 

ขอ ๑๐๓ กองทุนพัฒนาระบบสวัสดิการในชุมชนตําบลสําโรงพลัน 

ขอ ๑๐๔ กลุมออมทรัพยพัฒนาบานไรกองขิง 

ขอ ๑๐๕ กองทุนสวัสดิการสังคมคนดอยสะเก็ด 

ขอ ๑๐๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเวียง 

ขอ ๑๐๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนบานฝายทอง 

ขอ ๑๐๘ กลุมสัจจะวันละ  ๑  บาท  บานปงปาเอื้อง 

ขอ ๑๐๙ กองทุนสวัสดิการสัจจะสะสมทรัพยบานวังชุมเงิน  หมู  ๗ 

ขอ ๑๑๐ กองทุนสวัสดิการกลุมสัจจะสะสมทรัพย  บานเจดียเจริญ  หมู  ๑๔ 

ขอ ๑๑๑ องคกรเครือขายเกษตรกรเกษตรเพื่อชีวิต 

ขอ ๑๑๒ ชมรมผูสูงอายุอําเภอมวงสามสิบ 

ขอ ๑๑๓ ชมรมผูสูงอายุตําบลโนนผึ้ง 

ขอ ๑๑๔ ชมรมสายสัมพันธบานเริงราง 

ขอ ๑๑๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานหลวง 

ขอ ๑๑๖ กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนบานใหมสามคัคี 
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ขอ ๑๑๗ กองทุนสวัสดิการตําบลสรางโศก 

ขอ ๑๑๘ สถาบันการเงินชุมชนศรีปทุม 

ขอ ๑๑๙ เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนอําเภอไชยา 

ขอ ๑๒๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปารอน 

ขอ ๑๒๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาวง 

ขอ ๑๒๒ ชมรมผูสูงอายุตําบลตะกรบ 

ขอ ๑๒๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางโพธิ์ 

ขอ ๑๒๔ กองทุนสวัสดิการชุมชน  อบต.  ตะกุกเหนือ 

ขอ ๑๒๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสวียด 

ขอ ๑๒๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนแมบานสายใยรักตําบลตะกรบ 

ขอ ๑๒๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองจินดา 

ขอ ๑๒๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโคกพระเจดีย 

ขอ ๑๒๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางระกํา 

ขอ ๑๓๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางหลวง 

ขอ ๑๓๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานหลวง 

ขอ ๑๓๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสัมปทวน 

ขอ ๑๓๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนราภิรมย 

ขอ ๑๓๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังตะกู 

ขอ ๑๓๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองนกกระทุง 

ขอ ๑๓๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไมทอดทิ้งกันชุมชนทาหิน  ตําบลทาราบ 

ขอ ๑๓๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขุนไทร 

ขอ ๑๓๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไรสม 

ขอ ๑๓๙ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลมาบปลาเคา 

ขอ ๑๔๐ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตควนทองดี 

ขอ ๑๔๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนดอยหลวง 

ขอ ๑๔๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนริมน้ํากก 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๔๓ กองทุนสวัสดิการกลุมออมทรัพยเชิงดอย  เขต  ๔ 

ขอ ๑๔๔ กองทุนออมวันละ  ๑  บาท  ตําบลแมยาว 

ขอ ๑๔๕ เครือขายสวัสดิการเขต  ๑ 

ขอ ๑๔๖ องคกรกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลดอยลาน 

ขอ ๑๔๗ ชมรมผูสูงอายุบานปางลาวตําบลบานดู 

ขอ ๑๔๘ กองทุนสวัสดิการกลุมออมทรัพยหมู  ๑๓  บานสันปาเหียง  ตําบลหวยสกั 

ขอ ๑๔๙ ชมรมผูสูงอายุตับเตารมไทร 

ขอ ๑๕๐ กองทุนสวัสดิการชุมชน/ทองถิ่นตําบลยางฮอม 

ขอ ๑๕๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลตับเตา 

ขอ ๑๕๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลผางาม 

ขอ ๑๕๓ กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเวียง 

ขอ ๑๕๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลจอมหมอกแกว 

ขอ ๑๕๕ เครือขายกองทุนสวัสดกิารชุมชนทองถิ่นตําบลดอนศิลา 

ขอ ๑๕๖ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลหนองมวง 

ขอ ๑๕๗ องคกรสวัสดิการชุมชนตําบลคลองทับจันทร 

ขอ ๑๕๘ องคกรสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนตําบลวังสมบูรณ 

ขอ ๑๕๙ ออมทรัพยสวัสดิการชุมชนตําบลทัพไทย  วันละ  ๑  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุรเดช  ฉายะเกษตริน 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 


