
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 (ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด จ านวน ๑,๒๘๕ คน มีเงินออมทั้งหมด จ านวน ๑,๑๕๕,๗๓๒.๕๑ 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 262 คน เงินออมทั้งหมดจ านวน 128,861.25 บาท 

๒. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 255๕ ตั้งอยู่ที่
วัดม่อนธาตุ หมู่ ๒ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 341 คน เงินออม
ทั้งหมดจ านวน 652,521.67 บาท 

๓. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 
ตั้งอยู่ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 575 คน เงินออมทั้งหมดจ านวน 351,769.54 บาท 

๔. เครือข่ายกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2559  ตั้งอยู่ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ต าบล
ชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 107 คน เงินออมทั้งหมด จ านวน  22,580.05 
บาท 

- เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจ านวน ๔ ต าบล ๖๓ ชุมชน และมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นครที่เข้าร่วมมาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวน ๔๕ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๒ ดังนี้  

- ต าบลปงแสนทอง มี ๒๑ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๖ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ % 
คงเหลืออีก ๑๕ ชุมชน ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- ต าบลชมพู มี ๒๐ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๒๐ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %  
- ต าบลพระบาท มี ๑๖ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๑๓ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ % 

คงเหลืออีก ๓ ชุมชน ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสามชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
- ต าบลกล้วยแพะ มี ๖ ชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน ๖ 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 ประกอบด้วย 
 ๑.  กองทุนสวัสดิการอสม. เขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) ๓๐,๖๓๑ บาท 
 ๒.  กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ ๓๙,๓๖๖ บาท   
รวม ๒ กองทุน เป็นเงิน 69,997 บาท เหลือ ๓ บาท ให้น าไปสมทบเป็นค่าบริหารจัดการกองทุนฯ  
 ๓. ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ เดิม 20,000 บาท เพิ่มเป็น 20,003 บาท   
  ๔.  ค่าบริหารจัดการคณะท างาน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 - ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการสมทบงบประมาณกองทุนฯ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวน 
100,000 บาท ประกอบด้วย  
 1. กองทุนสวัสดิการอสม.เขต รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า (วันละ ๑ บาท)  15,720 บาท 
 2. กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกล้วยแพะ    20,880 บาท 
 3. กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   32,340 บาท 
รวม ๓ กองทุน เป็นเงิน ๖๘,๙๔๐ บาท เหลือ ๑,๐๖๐ บาท ให้น าไปสมทบเป็นค่าบริหารจัดการคณะท างาน 
 4. ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ              20,000 บาท 
 5. ค่าบริหารจัดการคณะท างาน จากเดิม ๑๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น  11,060 บาท 

 - ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการสมทบงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ านวน
200,000 บาท  (ชะลอจ่ายไว้ก่อน รอแนวทางระเบียบการเบิกจ่าย) 

 


