
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เกิดจากการรวมกลุ่มกันของกองทุนสวัสดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุขเขตรพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) และกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ    
เพ่ือช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันเมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุอันพึงได้รับการช่วยเหลือ         
ซึ่งจะน าไปสู่การจัดสวัสดิการภาคประชาชนตามความต้องการของสมาชิก โดยมีการให้สิทธิประโยชน์              
ด้านสวัสดิการกับสมาชิกทุกคนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นกองทุนที่ถูกต้อง         
ตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและมีสิทธิเพ่ือการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทุน  

- ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564) มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด จ านวน 1,586 คน มีเงินออมทั้งหมด จ านวน 3,672,112.35 บาท ประกอบด้วยเครือข่าย
กองทุนจ านวน ๔ กองทุน คือ 

๑. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ ๔ ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมี
จ านวนสมาชิก 272 คน เงินออมทั้งหมดจ านวน 258,981.00 บาท สวัสดิการให้แก่สมาชิก มีจ านวน            
6 ประเภท ดังนี้ 

 1.) สวัสดิการด้านการเกิด 
 2.) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 3.) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต 
 4.) สวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) 
 5.) สวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ 
 6.) สวัสดิการด้านทุนการศึกษา 

๒. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 255๕ ตั้งอยู่ที่
วัดม่อนธาตุ หมู่ ๒ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 381 คน เงินออม
ทั้งหมดจ านวน 1,242,734.07 บาท สวัสดิการให้แก่สมาชิก มีจ านวน 5 ประเภท ดังนี้ 

 1.) สวัสดิการด้านการเกิด 
 2.) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 3.) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต 
 4.) สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ 
 5.) สวัสดิการด้านทุนการศึกษา 

๓. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 
ตั้งอยู่ที ่โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 
692 คน เงินออมทั้งหมดจ านวน 1,403,827.54 บาท สวัสดิการให้แก่สมาชิก มีจ านวน 5 ประเภท ดังนี้ 

 1.) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 2.) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต 
 3.) สวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) 
 4.) สวัสดิการด้านภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย 
 5.) สวัสดิการด้านอุบัติเหตุ 



๔. เครือข่ายกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ก่อตั้งเมื่อวันที่          
1 มิถุนายน 2559  ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 241 คน เงินออมทั้งหมด จ านวน 470,323.10 บาท สวัสดิการให้แก่สมาชิก มีจ านวน 
5 ประเภท ดังนี้ 

 1.) สวัสดิการด้านการคลอดบุตร 
 2.) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
 3.) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต 
 4.) สวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) 
 5.) สวัสดิการด้านภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย 

- เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจ านวน ๔ ต าบล 64 ชุมชน และมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นครที่เข้าร่วมมาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวน 64 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
100 ดังนี้  

- ต าบลปงแสนทอง มี ๒๑ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน 21 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 %  
- ต าบลชมพู มี ๒๐ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๒๐ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %  
- ต าบลพระบาท มี ๑๖ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๑6 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 %  
- ต าบลกล้วยแพะ มี 7 ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน 7 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %  

 - กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครบริหารจัดสรรเงินสมทบกองทุนฯ ดังนี้ 
  1. ค่าจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ร้อยละ ๗๐   
  2. ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ ร้อยละ ๒๐   
  3. ค่าบริหารจัดการคณะท างาน ร้อยละ ๑๐  

- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนฯ ดังนี้ 
  - ปีงบประมาณ 2558 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) จ านวน 100,000 บาท  
 - ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
จ านวน 100,000 บาท  
 - ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) จ านวน 323,314 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
จ านวน 200,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
จ านวน 200,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2563 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
จ านวน 200,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
จ านวน 200,000 บาท 


