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ระเบียบวาระการประชุมใหญ�สามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๕6 
คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
วันจันทร)ท่ี 24 มิถุนายน 2556  เวลา 14.00 น.  

-------------------------------- 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ   

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5   

 ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาต ิ

                         ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5   

 ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  

   ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5 

 ระเบียบวาระที่ ๕ นโยบายการจัดสวัสดกิาร และซักถามแสดงความคดิเห็น 

   เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  

 ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี)     

 
------------------------------------ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 

รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5 
 

 ตามท่ี คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ได�จัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญประจําป! 
พ.ศ. ๒๕๕5 เม่ือวันศุกร+ท่ี 1 มิถุนายน ๒๕๕5 เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕4 นั้น 
 ฝ5ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�จัดทํารายงานการประชุมใหญ�
สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 และส�งรายงานการประชุมให�ผู�เข�าร�วมประชุมในวันดังกล�าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต�องและแก�ไขเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 และหากกรรมการฯ ท�านใดไม�ขอแก�ไขถือว�า
รับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว�าไม�มีผู�เข�าร�วมประชุมท�านใดประสงค+ขอแก�ไขรายงานการประชุม จึงถือว�า
รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 

 จึงนําเรียนคณะกรรมการ และผู�แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ (เอกสารหน�า 19 – 30) 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีมติให� ผู�บังคับการกองการเงิน/กรรมการ-
สวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ซ่ึงมีคุณวุฒิหรือประสบการณ+ด�านการเงินและบัญชี เปGนเหรัญญิก-
คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และให� ผู�ตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ เปGนผู�สอบบัญชีประจําป!ของกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�จัดทํางบการเงินกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 สรุปได�ดังนี้ 

� งบดุล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 
 สินทรัพย+   584,736,349.78 บาท 
 หนี้สิน        1,285,440.00 บาท 
 ทุน    584,736,349.78 บาท 

� งบรายรับ-รายจ�าย ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 
 รายรับ      102,387,364.85 บาท 
 รายจ�าย                83,786,703.46 บาท 
 รายรับสูงกว�ารายจ�าย              18,600,661.39 บาท 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ได�ดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ-
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 โดยวิธีทดสอบรายการทางบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีท่ัวไป เรียบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 และมีความเห็นว�า          
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕5 และผลของรายรับ-รายจ�าย สําหรับป!สิ้นสุด        
วันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป      

  จึงนําเรียนคณะกรรมการ และผู�แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ (เอกสารหน�า 31 – 34) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕5 
 

 ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให�คณะกรรมการต�องจัด   

ให�มีการประชุมใหญ�สามัญประจําป!อย�างน�อยป!ละหนึ่งครั้ง เพ่ือให�มีการรายงานผลงานการจัดสวัสดิการท่ีผ�านมา

เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการจัดสวัสดิการในป!ต�อไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและ

หลักเกณฑ+ท่ีสําคัญรวมท้ังการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดสวัสดิการในระหว�างป!  

คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ แต�งต้ังข้ึนโดยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ โดย

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการจัดสวัสดิการภายในส�วนราชการ พ.ศ. 2547 ข�อ 8 

และระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2548 ข�อ 10 เพ่ือทําหน�าท่ีกําหนดนโยบายด�าน

สวัสดิการตามระเบียบฯ ดังกล�าวมาต้ังแต� พ.ศ. 2548  

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป! พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจ  

แห�งชาติ สรุปดังนี้ 

 

เร่ืองที่ 1.  การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห งชาติ 

� ประชุมประจําเดือน 

 ในป! พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�จัดให�มีการประชุม เพ่ือ

พิจารณาเรื่องต�างๆ เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ตลอดจนสนับสนุน 

และส�งเสริมการจัดสวัสดิการภายในหน�วยงานต�างๆ จํานวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันพุธท่ี  4  มกราคม 2555 

  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26  เมษายน 2555 

  ครั้งท่ี 3 เม่ือวันอังคารท่ี 10  กรกฎาคม  2555 

  ครั้งท่ี 4 เม่ือวันศุกร+ท่ี 30  พฤศจิกายน 2555 

  ครั้งท่ี 5 เม่ือวันจันทร+ท่ี 24  ธันวาคม 2555 
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� ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 

 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�จัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญประจําป! ซ่ึงถือเปGน
การประชุมใหญ� ครั้งท่ี 6 นับแต�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เม่ือวันศุกร+ท่ี    
1 มิถุนายน 2555 ณ ห�องประชุม ๑ อาคาร ๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือรายงานงบการเงินประจําป!    
พ.ศ. ๒๕๕4 สรุปผลงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติในรอบป!       
พ.ศ. ๒๕๕4  รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติและสวัสดิการระดับหน�วยงาน         
ในภาพรวม  และนําเสนอนโยบายแผนงานการจัดสวัสดิการของสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ      
โดยมีผู� เข� าร�วมประชุม ประกอบด�วย คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ผู� แทน
คณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และผู�แทนคณะกรรมการสวัสดิการระดับหน�วยงาน
หรือผู�แทนหน�วยงานระดับกองบัญชาการ และกองบังคับการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  รวมผู�เข�าร�วม       
การประชุมใหญ� จํานวนท้ังสิ้น 130 ราย โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือเปGน
ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. 2555 จํานวนเงิน 14,210.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน-     
สองร�อยสิบบาทถ�วน) 
 

เร่ืองที่ 2.  การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับสํานักงานตํารวจแห งชาติ 

 ในรอบป! พ.ศ. 2555 กิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ีคณะกรรมการ-
สวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จัดให�มีข้ึน ดังนี้ 

� กิจการสวัสดิการ ซ่ึงบริหารโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการท่ีได�รับแต�งต้ังจากคณะกรรมการ-
สวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ รวม 6 ประเภท  ดังนี้ 
 1. สวัสดิการสโมสรตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตํารวจ  ซ่ึงมี           
พลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ เปGนประธานอนุกรรมการ  
 2. สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟYZน
และตากอากาศ  ซ่ึงมี พลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ เปGนประธานอนุกรรมการ 
 3. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ     
ซ่ึงมี พลตํารวจเอก วรพงษ+  ชิวปรีชา  เปGนประธานอนุกรรมการ 
 4. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการร�านค�าและ     
โภชนาคารซ่ึงมี รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือเทียบเท�า หรือผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือ
เทียบเท�า ท่ีรับผิดชอบกํากับการบริหารราชการกองสวัสดิการ เปGนประธานอนุกรรมการ 
 5. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ�านพัก
ส�วนกลางซ่ึงมี รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือเทียบเท�า หรือผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือ
เทียบเท�า ท่ีรับผิดชอบกํากับการบริหารราชการกองสวัสดิการ เปGนประธานอนุกรรมการ 
 6. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ      
สร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจซ่ึงมี พลตํารวจเอก อดุลย+  แสงสิงแก�ว และ พลตํารวจเอก สุวัฒน+         
จันทร+อิทธิกุล เปGนท่ีปรึกษา และ พลตํารวจโท พีระ  พุ�มพิเชฏฐ+  เปGนประธานอนุกรรมการ 
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� กิจกรรมสวัสดิการ   ดําเนินการโดยคณะทํางานหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง            
รวม  2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี ดําเนินการ

โดยคณะทํางานพิจารณาการขอรับเงินช�วยเหลือกรณีข�าราชการตํารวจเสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บจากการ 

ปฏิบัติหน�าท่ี  โดยมี ผู�บัญชาการสํานักงานกําลังพล หรือผู�แทน เปGนประธานคณะทํางาน 

 2. กิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ ดําเนินการโดย กองพลาธิการ สํานักงานส�งกําลังบํารุง  

ซ่ึงเป\ดให�บริการ 2 เส�นทาง คือ เส�นทางอาคารบ�านพักส�วนกลาง(อุดมสุข) - สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ

เส�นทางอาคารบ�านพักส�วนกลาง(ทุ�งสองห�อง) - สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 

คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�อนุมัติให�ดําเนินการจัดสวัสดิการรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ

เพ่ิมอีก 1 เส�นทาง คือ เส�นทางอาคารบ�านพักส�วนกลาง(ถนอมมิตร) – สํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยเริ่ม

ให�บริการต้ังแต� 1 มกราคม 2556 เปGนต�นไป 

เร่ืองที่ 3.  แผนการดําเนินงานสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห งชาติ  

            ประจําป% พ.ศ. 2555 

 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�มีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป! พ.ศ.

๒๕๕5 ซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได�อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติตามแผนการดําเนินงานประมาณการรายจ�ายประจําป! พ.ศ. 2555 เพ่ือเปGน

งบประมาณในการดําเนินการจัดสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติประเภทต�างๆ และเพ่ือเปGน

งบประมาณในการดําเนินงานให�กับคณะทํางานด�านสวัสดิการตามแผนการดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 

ดังนี้ 
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แผนการดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2555 
ที่ได�รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

เพ่ือเปEนงบประมาณในการจัดสวัสดิการประเภท/กจิกรรมต�างๆ 
ระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

  

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะทํางาน 

ประมาณการรายได�  
(บาท) 

ประมาณการรายจ�าย 
(บาท) 

รายได�สูงกว�า(ตํ่ากว�า)
รายจ�าย (บาท) 

๑. สวัสดิการสโมสรตํารวจ 18,200,000.00 15,087,078.00 3,112,922.00 

๒. สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ - 106,000.00 (106,000.00) 

๓. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ 280,000.00 1,703,376.00 (1,423,376.00) 

๔. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร 3,772,800.00 3,768,300.00 4,500.00 

5. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง 31,117,000.00 31,066,896.00 50,104.00 

๖. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพ 
    ข�าราชการตํารวจ 

468,000.00 613,000.00 (145,000.00) 

7. คณะทํางานพิจารณาขอรับเงิน    
    ช�วยเหลือกรณีข�าราชการตํารวจ 
    เสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บ 
    จากการปฏิบัติหน�าท่ี 

- 171,800.00 (171,800.00) 

8. กิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ - 213,460.00 (213,460.00) 

8. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 

9. ศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการ 
    สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

- 742,420.00 (742,420.00) 

รวมท้ังส้ิน 53,837,800.00 53,495,530.00 342,270.00 
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เร่ืองที่ 4.  การสงเคราะห*ข,าราชการตํารวจที่ได,รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน,าที่  

คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�เล็งเห็นความสําคัญของการให�ความช�วยเหลือ
ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี จึงได�ปรับหลักเกณฑ+          
การจ�ายเงินช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ี โดยมีผลบังคับใช�     
ในกรณีท่ีเกิดเหตุตั้งแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปGนต�นไป  ดังนี้ 

 
จํานวนเงิน (บาท) 

รายการ 
อัตราเดิม อัตราใหม� 

หมายเหตุ 

1.  เสียชีวิต        ปรับเพ่ิม 1.5 เท�า   
  -  ปะทะต�อสู� หรือซุ�มโจมตี 200,000 500,000  
  -  ถูกทําร�าย 150,000 375,000   
  -  อุบัติเหตุ 100,000 250,000   
2.  บาดเจ็บสาหัส       ปรับเพ่ิม 1 เท�า 
  -  ปะทะต�อสู� หรือซุ�มโจมตี 100,000 200,000   
  -  ถูกทําร�าย 75,000 150,000          
  -  อุบัติเหตุ 50,000 100,000   
3.  บาดเจ็บไม�สาหัส       ปรับเพ่ิม 1 เท�า  
  -  ปะทะต�อสู� หรือซุ�มโจมตี 20,000 40,000   
  -  ถูกทําร�าย 15,000 30,000   
  -  อุบัติเหตุ 10,000 20,000   

 
 

� กรณีสูญเสียอวัยวะจ�ายเงินชดเชยเพ่ิมเติม 
 

ตาบอด (ข�างละ)    จ�าย  100,000  บาท  แขนขาด (ข�างละ)  จ�าย  100,000  บาท  

ขาขาด (ข�างละ)    จ�าย  100,000  บาท  มือขาด (ข�างละ)    จ�าย  100,000  บาท  
เท�าขาด (ข�างละ)   จ�าย    75,000  บาท  หูหนวก (ข�างละ)    จ�าย    50,000  บาท  
นิ้วมือขาด (นิ้วละ) จ�าย    20,000  บาท  นิ้วเท�าขาด (นิ้วละ) จ�าย    10,000  บาท  
สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ+ /ความสามารถสืบพันธุ+  จ�าย  100,000 บาท  

กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอกเหนือจากข�างต�น 100 %  จ�าย  400,000 บาท                             
หากน�อยกว�า 100 %  จ�ายลดหลั่นตามความเห็นแพทย+ผู�ตรวจรักษา  

 
� การตรวจเย่ียมบํารุงขวัญ 

  กรณีผู�บังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ตรวจเยี่ยมประจําเดือน สําหรับข�าราชการ
ตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลตํารวจ รายละ 5,000 บาท ต�อเดือน 
จนกว�าออกจากโรงพยาบาล 
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 สรุปในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕5 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย
อนุมัติจ�ายเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือสงเคราะห+ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังสิ้น 452 ราย เปGนเงินท้ังสิ้น 21,635,000.- บาท (ย่ีสิบเอ็ดล�าน-     
หกแสนสามหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) ดังนี้ 
 

กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ ตรวจเย่ียม รวมท้ังส้ิน 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) 

46 7,250,000 233 13,520,000 173 865,000 452 21,635,000 
        

 
เร่ืองที่ 5. การจัดหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห งชาติ เพ่ือช วยเหลือ 

ข,าราชการตํารวจที่ได,รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน,าที่ 
 
� การขอรับบริจาคเงินจากสหกรณ*ออมทรัพย*ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห งชาติ 
 ตามท่ี ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได�เชิญประธานสหกรณ+ออมทรัพย+ในสังกัด สํานักงานตํารวจ-
แห�งชาติ ประชุมร�วมบริจาคเงินเพ่ือช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน�าท่ี เม่ือวันศุกร+ท่ี 26 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห�องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงาน-
ตํารวจแห�งชาติ นั้น 
 ท่ีประชุมมีมติเปGนเอกฉันท+ร�วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือ
ช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 

1.  สหกรณ+ออมทรัพย+ของหน�วยงานท่ีมีผลกําไรสุทธิของป!บัญชีล�าสุดต้ังแต� ๑๐ ล�านบาทข้ึนไป 
ร�วมบริจาคเงินร�อยละ ๐.๗๕ ของผลกําไรสุทธิฯ สําหรับสหกรณ+ออมทรัพย+ท่ีมีผลกําไรสุทธิของป!บัญชีล�าสุด        
ตํ่ากว�า ๑๐ ล�านบาท ร�วมบริจาคเงินร�อยละ ๐.๕๐ ของผลกําไรสุทธิฯ โดยเงินท่ีร�วมบริจาคให�ใช�จาก 
ทุนสาธารณประโยชน+ 

2.  สหกรณ+ออมทรัพย+นําส�งเงินร�วมบริจาคสมทบเข�ากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ภายใน  ๑๕ วัน  นับแต�วันประชุมใหญ�สามัญประจําป!ของแต�ละสหกรณ+ออมทรัพย+เสร็จสิ้น โดยให�แต�ละสหกรณ+
ออมทรัพย+ นําส�งเงินตามแนวทางท่ีกองสวัสดิการแจ�งรายละเอียดให�ทราบ  

3.  สหกรณ+ออมทรัพย+ใดท่ีได�ประชุมใหญ�สามัญประจําป!ไปก�อนหน�านี้แล�ว และมีเงินทุน
สาธารณประโยชน+ไม�เพียงพอกับอัตราท่ีขอรับบริจาค ให�บริจาคเท�าท่ีมีในป!แรกไปก�อน หรือบริจาคให�ครบ       
ตามอัตราข�อ 1. โดยนําเงินจากทุนสาธารณประโยชน+สะสมร�วมบริจาค 

4.  สหกรณ+ออมทรัพย+ของทุกหน�วยงานร�วมบริจาคเงินเปGนประจําต�อเนื่องทุกป!  
5. เงินท่ีร�วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให� ผู� บังคับการ-          

กองการเงิน/เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ กํากับดูแลโดยจัดทําทะเบียนคุมเปGนการเฉพาะ
เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีเท�านั้น 
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 และเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ อนุมัติให�
จัดทําโครงการขอรับบริจาคเงินช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน�าท่ีจากสหกรณ+ออมทรัพย+ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือช�วยเหลือสงเคราะห+ข�าราชการตํารวจ
ท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ โดยขอรับบริจาคตามเกณฑ+ท่ีกําหนดไว�
ดังกล�าวข�างต�น 
 สรุ ปยอดเ งิน ท่ี ได� รั บบริ จาคจากสหกรณ+ออมทรัพย+  รวม 127  สหกรณ+  เปG น เ งิน ท้ั งสิ้ น 
31,412,962.45 บาท (สามสิบเอ็ดล�านสี่แสนหนึ่ งหม่ืนสองพันเก�าร�อยหกสิบสองบาทสี่สิบห�าสตางค+ )          
โดยมีรายชื่อเรียงตามอักษร ดังนี้ 

ลําดับ 
 

รายช่ือสหกรณ)ออมทรัพย) 
 

 จํานวนเงินท่ีได�รับบริจาค
(บาท) 

1 ชุมนุมสหกรณ+ออมทรัพย+ จํากัด          120,100.00  
2 สหกรณ+ออมทรัพย+กองกํากับการ ๒  กองบังคับการฝbกพิเศษ จํากัด          8,400.00  
3 สหกรณ+ออมทรัพย+กองกํากับการ 6  กองบังคับการฝbกพิเศษ จํากัด           7,414.19  
4 สหกรณ+ออมทรัพย+กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 จํากัด  26,000.00  
5 สหกรณ+ออมทรัพย+กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จํากัด          110,739.63  
6 สหกรณ+ออมทรัพย+กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จํากัด  113,000.00  
7 สหกรณ+ออมทรัพย+กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 จํากัด  97,625.28  
8 สหกรณ+ออมทรัพย+กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด  18,542.00  
9 สหกรณ+ออมทรัพย+กองบินตํารวจ จํากัด  114,400.00  

10 สหกรณ+ออมทรัพย+ข�าราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด  569,400.00  
11 สหกรณ+ออมทรัพย+ค�ายท�านมุก จํากัด (กก.9 บก.กฝ.)    12,806.00  
12 สหกรณ+ออมทรัพย+ค�ายนเรศวรมหาราช จํากัด (กก.5 บก.กฝ.)  10,022.00  
13 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจกระบ่ี จํากัด  100,000.00  
14 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจกองบัญชาการศึกษา จํากัด  20,168.00  
15 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจกองปราบปราม จํากัด  200,000.00  
16 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จํากัด  35,900.00  
17 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจกําลังพล จํากัด          661,000.00  
18 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต� จํากัด  43,000.00  
19 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจจังหวัดภูเก็ต จํากัด  134,334.00  
20 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจจันทบุรี จํากัด  153,515.58  
21 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจฉะเชิงเทรา จํากัด  138,878.00  
22 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  377,176.12  
23 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด  152,281.39  
24 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 11 จํากัด  100,593.80  
25 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 จํากัด  136,841.08  
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26 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จํากัด  115,000.00  
27 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 จํากัด  135,119.09  
28 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จํากัด  179,364.65  
29 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 จํากัด  25,000.00  
30 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 จํากัด  339,575.49  
31 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 31 จํากัด  113,850.96  
32 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 จํากัด  181,993.36  
33 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จํากัด  136,099.53  
34 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 41 จํากัด  53,764.87  
35 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด  150,000.00  
36 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 จํากัด  283,457.00  
37 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 44 จํากัด  222,693.00  
38 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จํากัด  27,507.00  
39 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจตรัง จํากัด  400,000.00  
40 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจทางหลวง จํากัด  280,426.00  
41 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจนครบาล จํากัด  2,000,000.00  
42 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจนครปฐม จํากัด  202,690.62  
43 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด  625,737.85  
44 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจน�าน จํากัด  130,000.00  
45 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจน้ํา จํากัด  100,000.00  
46 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจประจวบคีรีขันธ+ จํากัด  165,360.57  
47 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจปcตตานี จํากัด  100,000.00  
48 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจป5าไม� จํากัด  75,000.00  
49 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจพังงา จํากัด  100,000.00  
50 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจพัทลุง จํากัด  100,000.00  
51 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจเพชรบุรี จํากัด  195,641.56  
52 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจแพร� จํากัด  100,000.00  
53 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภาค 5 จํากัด  100,000.00  
54 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จํากัด  265,220.42  
55 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ+ จํากัด  537,229.00  
56 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร จํากัด  120,000.00  
57 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก�น จํากัด  991,504.00  
58 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จํากัด  266,921.31  
59 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท จํากัด  109,187.52  
60 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จํากัด  340,000.00  
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61 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด  202,721.12  
62 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จํากัด  100,000.00  
63 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดตราด จํากัด  100,318.23  
64 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดตาก จํากัด  229,191.75  
65 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก จํากัด  45,450.19  
66 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม จํากัด  193,865.00  
67 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค+ จํากัด  349,744.71  
68 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จํากัด  260,000.00  
69 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด  281,706.52  
70 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย+ จํากัด  400,000.00  
71 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จํากัด  200,000.00  
72 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จํากัด  189,137.65  
73 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํากัด  471,200.00  
74 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา จํากัด          100,000.00  
75 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จํากัด  410,715.79  
76 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด  346,318.97  
77 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ+ จํากัด  192,411.54  
78 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จํากัด  232,842.90  
79 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดแม�ฮ�องสอน จํากัด  144,478.97  
80 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร จํากัด  316,645.96  
81 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  533,723.81  
82 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดร�อยเอ็ด จํากัด  500,000.00  
83 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จํากัด  161,434.00  
84 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จํากัด  196,647.51  
85 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จํากัด  280,132.00  
86 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จํากัด  178,320.42  
87 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง จํากัด  815,833.76  
88 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน จํากัด  100,000.00  
89 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํากัด  418,340.00  
90 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จํากัด  195,317.00  
91 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จํากัด  86,000.00  
92 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก�ว จํากัด  73,200.00  
93 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จํากัด  231,004.59  
94 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสิงห+บุรี จํากัด  150,000.00  
95 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จํากัด  299,214.00  
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96 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด  310,331.43  
97 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด  43,747.19  
98 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด  262,772.87  
99 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จํากัด  683,297.22  

100 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ+ จํากัด  150,000.00  
101 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จํากัด  173,976.61  
102 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด  1,062,000.00  
103 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรภาค 4 จํากัด  37,118.24  
104 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจภูธรสุรินทร+ จํากัด  953,420.72  
105 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจมหาสารคาม จํากัด  412,794.00  
106 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจรถไฟ จํากัด  46,079.00  
107 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจเลย จํากัด  258,556.63  
108 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจศรีสะเกษ จํากัด  200,000.00  
109 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสงขลา จํากัด  100,000.00  
110 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสตูล จํากัด  100,000.00  
111 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสมุทรสาคร จํากัด  151,132.80  
112 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน+หลักฐานตํารวจ จํากัด  858,100.00  
113 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสื่อสาร จํากัด  32,596.40  
114 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสุพรรณบุรี จํากัด  164,000.00  
115 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจสุราษฎร+ธานี จํากัด  1,040,457.25  
116 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจแห�งชาติ จํากัด      1,900,000.00  
117 สหกรณ+ออมทรัพย+ตํารวจอ�างทอง จํากัด  183,723.00  
118 สหกรณ+ออมทรัพย+โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด  450,000.00  
119 สหกรณ+ออมทรัพย+โรงเรียนตํารวจภูธร 2 จํากัด  8,317.44  
120 สหกรณ+ออมทรัพย+โรงเรียนตํารวจภูธร 4 จํากัด  3,000.00  
121 สหกรณ+ออมทรัพย+โรงเรียนตํารวจภูธร 5 จํากัด  15,410.00  
122 สหกรณ+ออมทรัพย+โรงเรียนนายร�อยตํารวจ จํากัด  20,000.00  
123 สหกรณ+ออมทรัพย+ศูนย+ฝbกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 จํากัด  7,500.00  
124 สหกรณ+ออมทรัพย+ศูนย+ฝbกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 จํากัด  10,255.35  
125 สหกรณ+ออมทรัพย+ศูนย+ฝbกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จํากัด  18,454.04  
126 สหกรณ+ออมทรัพย+ศูนย+ฝbกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จํากัด  11,025.00  
127 สหกรณ+ออมทรัพย+หนึ่งเจ็ดตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด  28,500.00  

 รวมเปEนเงินท้ังส้ิน 31,412,962.45 
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� การขอรับบริจาคเงินจากข,าราชการตํารวจ 
  เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�อนุมัติให�จัดทํา
โครงการขอรับบริจาคเงินช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี โดยกําหนด
หลักเกณฑ+การขอรับบริจาคเงิน ดังนี้ 
 

ตําแหน�ง อัตราขอรับบริจาค เฉลี่ยวันละประมาณ 

ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 2,500 บาท  

รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 2,000 บาท  

ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 1,500 บาท  

ผู�บัญชาการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 1,100 บาท  

รองผู�บัญชาการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 910 บาท 2.50 บาท 

ผู�บังคับการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 730 บาท 2.00 บาท 

รองผู�บังคับการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 550 บาท 1.50 บาท 

ผู�กํากับการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 370 บาท 1.00 บาท 

รองผู�กํากับการ / สารวัตร หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 270 บาท 0.75 บาท 

รองสารวัตร หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า 180 บาท 0.50 บาท 

ผู�บังคับหมู� / นักเรียนนายร�อยตํารวจ /ลูกจ�างประจํา 90 บาท 0.25 บาท 

 
 

เร่ืองที่ 6. โครงการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข,าราชการตํารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจําป% พ.ศ. 2555 
 
 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ อนุมัติให�จัดทําโครงการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญ

ข�าราชการตํารวจในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยประจําป! พ.ศ. 2555 เพ่ือตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญและให�กําลังใจแก�ข�าราชการ

ตํารวจท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ได�แก� จังหวัดยะลา , จังหวัดปcตตานี, 

จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได�แก� อําเภอจะนะ, อําเภอนาทวี, อําเภอเทพา และอําเภอ

สะบ�าย�อย ภายในวงเงินไม�เกินป!ละ 1,200,000.- บาท ซ่ึงเปGนการสนับสนุนต�อเนื่องต้ังแต�ป! พ.ศ. 2553   

โดยกําหนดเกณฑ+การตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญ ดังนี้ 
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เกณฑ)การตรวจเย่ียมบํารุงขวัญ 
 

หน�วยงาน (ระดับ) หน�วยละไม�เกิน(บาท) 
บช.หรือหน�วยงานเทียบเท�า 5๐,๐๐๐.- 
บก.หรือหน�วยงานเทียบเท�า 30,๐๐๐.- 
หน�วยงานท่ีมี รอง ผบก. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า เปGนหัวหน�า 20,๐๐๐.- 
กก.หรือหน�วยงานเทียบเท�า 20,๐๐๐.- 
หน�วยงานท่ีมี รอง ผกก./ สวญ. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า เปGนหัวหน�า 15,๐๐๐.- 
หน�วยงานท่ีมี สว. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า เปGนหัวหน�า 15,๐๐๐.- 

 

 สรุปยอดการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข�าราชการตํารวจในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยประจําป! พ.ศ. 2555 เปGนเงิน
ท้ังสิ้น 1,200,000.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) 

เร่ืองที่ 7.  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวัสดิการอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด�านสวัสดิการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนกิจกรรมรถรับ-ส�ง ข�าราชการตํารวจ เพ่ือเปGนค�าทางด�วนเพ่ิมเติมจากแผนการ
ดําเนินงานประจําป! สําหรับเส�นทางอาคารบ�านพักส�วนกลาง(อุดมสุข)-สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และเส�นทาง
อาคารบ�านพักส�วนกลาง(ทุ�งสองห�อง)-สํานักงานตํารวจแห�งชาติ จํานวนเงิน 123,130.- บาท (หนึ่งแสน-    
สองหม่ืนสามพันหนึ่งร�อยสามสิบบาทถ�วน) 
 2. สนับสนุนโครงการห�องออกกําลังกาย เพ่ือซ้ือเครื่องลู�วิ่งไฟฟeา จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 
260,000.- บาท และปรับปรุงห�องออกกําลังกาย จํานวนเงิน 40,000.- บาท เปGนเงินท้ังสิ้น 300,000.- บาท     
(สามแสนบาทถ�วน) 
 3.  สนับสนุนโครงการสมรสสวัสดิการข�าราชการตํารวจ ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 700,000.- บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ�วน) 

เร่ืองที่ 8.  แผนการดําเนินงานสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห งชาติประจําป% พ.ศ. 2556 

  คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  มีมติอนุมัติแผนดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕6  
ซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได�อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ เพ่ือเปGนงบประมาณในการดําเนินการจัดสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติประเภทต�างๆ 
และเพ่ือเปGนงบประมาณในการดําเนินงานให�กับคณะทํางานด�านสวัสดิการตามแผนดําเนินงานประจําป! พ.ศ. 
๒๕๕6 ดังนี้ 
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แผนการดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2556 
ที่ได�รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะทํางาน 

ประมาณการรายได�  
(บาท) 

ประมาณการรายจ�าย 
(บาท) 

รายได�สูงกว�า      
(ตํ่ากว�า)รายจ�าย 

(บาท) 
๑. สวัสดิการสโมสรตํารวจ 21,000,000.00 19,300,334.00 1,699,666.00 

๒. สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ - 135,000.00 (135,000.00) 

๓. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ 302,900.00 2,402,560.00 (2,099,660.00) 

๔. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร 3,959,800.00 3,853,794.00 106,006.00 

5. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง 31,484,800.00 30,839,750.00 645,050.00 

๖. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ 607,000.00 587,000.00 20,000.00 
7. คณะทํางานพิจารณาขอรับเงินช�วยเหลือฯ - 171,800.00 (171,800.00) 

9. กิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ - 113,925.00 (113,925.00) 

10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 

11. ศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ 

- 781,784.00 (781,784.00) 

รวมท้ังส้ิน 57,354,500.00 58,209,147.00 (854,647.00) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด�านสวัสดิการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนกิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ เพ่ือเปGนค�าทางด�วนประจําป! พ.ศ. 2556 สําหรับ
เส�นทางอาคารบ�านพักส�วนกลาง(ถนอมมิตร) - สํานักงานตํารวจแห�งชาติ จํานวนเงิน 185,440.- บาท       
(หนึ่งแสนแปดหม่ืนห�าพันสี่ร�อยสี่สิบบาทถ�วน) 
 2. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข�าราชการตํารวจในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยประจําป! พ.ศ. 2556 
จํานวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) 

  จึงนําเรียนคณะกรรมการ และผู�แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นโยบายการจัดสวัสดิการ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

มติที่ประชุม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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รายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. 

วันศุกร)ท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคาร ๑ ตร. 

----------------------------------- 
ผู�มาประชุม 

 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.  จํานวน 14 คน  ประกอบด�วย 

๑. พล.ต.ท.เจตน+ มงคลหัตถี ผู�ช�วย ผบ.ตร.(บร ๔) ทําหน�าท่ีประธาน 

๒. พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช ผบช.กมค. กรรมการ 

๓. พล.ต.ต.วิสน ุ ปราสาททองโอสถ รอง ผบช.สกพ. กรรมการ 

   ผู�แทน ผบช.สกพ. 
๔. พล.ต.ต.เพ่ิมพูน ชิดชอบ ผบก.อก.จต. กรรมการ 

   ผู�แทน จตร.(หน.จต.) 
๕. พล.ต.ต.สมชาติ มาสําราญ ผบก.พธ. กรรมการ 

   ผู�แทน ผบช.สกบ. 
๖. พล.ต.ต.หญิง จิรารักษ+ สิทธิพันธุ+ รอง ผบช.สงป. กรรมการ 

๗. พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล รอง ผบช.สกบ. กรรมการ 

๘. พล.ต.ต.หญิง สิริยา อารีเจริญเลิศ รอง พตร.(สบ ๗) รพ.ตร. กรรมการ 

๙. พล.ต.ต.สุรพงษ+ เขมะสิงคิ รอง ผบช.ศชต. กรรมการ 

๑๐. พล.ต.ต.พิสัณห+ จุลดิลก รอง ผบช.ภ.๘ กรรมการ 

๑๑. พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร+ จันทร+แสงสว�าง ผบก.กง. กรรมการและเหรัญญิก 

๑๒. พล.ต.ต.วรวิทย+ ลิป\พันธ+ ผบก.สก. กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท+ อินทรัตน+ชัยกิจ ผกก.ฝ5ายการเงิน ๓ กง. ผู�ช�วยเลขานุการและ 

    ผู�ช�วยเหรัญญิก 

๑๔. พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต ผกก.ฝ5ายการจัดสวัสดิการ สก. ผู�ช�วยเลขานุการ 
ผู�ไม�มาประชุม  (ติดราชการ) 
 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.  จํานวน 3 คน  ประกอบด�วย 

๑. พล.ต.อ.เพรียวพันธ+ ดามาพงษ+ ผบ.ตร. ประธานกรรมการ 

๒. พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร รอง ผบช.ก. กรรมการ 

๓. พล.ต.ต.ป\ยะ อุทาโย ผบก.สท. กรรมการ 

ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. ผู�แทนคณะอนุกรรมการสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.  จํานวน ๑2 คน  ประกอบด�วย 

๑.1 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ 
๑.2 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตํารวจ 
๑.3 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ 
๑.4 คณะอนุกรรมการสวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร 
๑.5 คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง 

    /1.6 คณะอนุกรรมการ... 
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๑.6 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพ 
๑.7 คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินช�วยเหลือกรณีข�าราชการตํารวจเสียชีวิตหรือได�รับ

บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
๑.8 กิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ 

๒. ผู�แทนหน�วยงาน    จํานวน  72  คน 
๓. เจ�าหน�าท่ี/ผู�สังเกตุการณ+ จํานวน  29  คน 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมครั้งนี้ เปGนการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปGนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการจัดสวัสดิการภายในส�วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือ
รายงานผลการจัดสวัสดิการ สถานภาพการเงินของกองทุนสวัสดิการ ตร. ในรอบป! พ.ศ. 
๒๕๕๔ พร�อมท้ังมอบนโยบายเพ่ือเปGนแนวทางในการจัดสวัสดิการภายใน ตร. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พ.ต.อ.อนุศักด์ิ  ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�จัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญประจําป!  

พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวันศุกร+ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบป! พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

  สก. ในฐานะเลขานุการฯ ได�จัดทํารายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. 
๒๕๕๔ ส�งให�คณะกรรมการฯ และผู�เข�าร�วมประชุมในวันดังกล�าว เพ่ือตรวจสอบความถูกต�อง
และแก�ไขเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 20 มิถุนายน ๒๕๕๔ และหากผู�เข�าร�วมประชุมท�านใดไม�ขอ
แก�ไขถือว�ารับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว�าไม�มีผู�เข�าร�วมประชุมท�านใดขอแก�ไขรายงาน
การประชุม จึงถือว�ารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  จึงขอนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการ สวัสดิการ 

ตร. เม่ือ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร+ กล�าวรายงานว�า งบการเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผู�สอบบัญชี

รับรองถูกต�องแล�ว สรุปได� ดังนี้ 
  - งบดุล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  สินทรัพย+ 563,295,568.04 บาท 
  หนี้สิน 11,329,522.60 บาท 
  ทุน 551,966,045.44 บาท 
  - งบรายรับ-รายจ�าย ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  รายรับ 86,340,079.11 บาท 
  รายจ�าย 79,668,606.65 บาท 
  รายรับสูงกว�ารายจ�าย 6,671,472.46 บาท 
  จึงขอนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

  /ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พ.ต.อ.หญิง สุทิศา กล�าวรายงาน ผลการจัดสวัสดิการประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔  ของคณะกรรมการ 

สวัสดิการ ตร. ดังนี้ 
  เรื่องท่ี ๑. การคัดเลือกผู�แทนสมาชิกเปEนกรรมการสวัสดิการ ตร. 
  ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให�กรรมการ

ซ่ึงเปGนผู�แทนสมาชิกมีวาระดํารงตําแหน�งสองป! และดํารงตําแหน�งติดต�อกันไม�เกินสองวาระ 
และกําหนดให�การคัดเลือกผู�แทนสมาชิกเปGนไปตามวิธีการท่ีผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติกําหนด 

  ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได�มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ี ๗๓๓/๒๕๔๘ ลง
วันท่ี  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ กําหนดหลักเกณฑ+และวิธีการคัดเลือกผู�แทนสมาชิกเปGน
คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยให�หน�วยงานระดับกองบัญชาการ และ
กองบังคับการในสังกัดสํานักงานผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ พิจารณาคัดเลือกข�าราชการ
ตํารวจในสังกัดท่ีมีความเหมาะสมและเปGนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห+ สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ หน�วยงานละ ๑ คน เปGนผู�แทน และให�ผู�แทนร�วมพิจารณาคัดเลือกกันเองให�เหลือไม�
เกิน ๗ คน 

  ในป! พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกรรมการสวัสดิการ ตร. ซ่ึงมาจากผู�แทนสมาชิกคัดเลือกกันเอง
ครบวาระดํารงตําแหน�งในวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๔ และ สก. ได�จัดให�มีการคัดเลือกผู�แทนสมาชิกเม่ือ 
๑๗ ต.ค. ๕๔ ผลการคัดเลือกผู�แทนสมาชิก ท่ีร�วมเปGนคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. จํานวน ๗ 
คน ตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

1. พล.ต.ต.หญิง จิรารักษ+ สิทธิพันธุ+ 
2. พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร 
3. พล.ต.ต.ป\ยะ อุทาโย 
4. พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล 
5. พล.ต.ต.หญิง สิริยา อารีเจริญเลิศ 
6. พล.ต.ต.สุรพงษ+ เขมะสิงคิ 
7. พล.ต.ต.พิสัณห+ จุลดิลก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี ๒. การคัดเลือกเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. 
  ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให�กรรมการ

อย�างน�อยคนหนึ่งต�องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ+ทางด�านการเงินและบัญชี และให�
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท่ีมีคุณวุฒิหรือประสบการณ+ด�านการเงินและบัญชีเปGน
เหรัญญิก 

  ในป! พ.ศ. ๒๕๕๔ ตร. ได�มีคําสั่ง ท่ี ๖๗๙/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๗ พ.ย. ๕๔ แต�งต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.  โดยยกเลิก คําสั่ งแต� ง ต้ั ง เ ดิมท้ังฉบับ คณะกรรมการ 
สวัสดิการ ตร. จึงดําเนินการคัดเลือกเหรัญญิกและมีมติให� ผบก.กง./กรรมการ ทําหน�าท่ี
เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. อีกหนึ่งตําแหน�ง และให� ผกก. ฝ5ายการเงิน 3 กง./
ผู�ช�วยเลขานุการ ทําหน�าท่ีผู�ช�วยเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. อีกหนึ่งตําแหน�ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   /พ.ต.อ.หญิง สุทิศา.... 
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พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี ๓. การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. 
  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�จัดให�มีการประชุม เพ่ือพิจารณาเรื่องต�างๆ เก่ียวกับ

การดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน ตร. จํานวนท้ังสิ้น ๕ ครั้ง และจัดให�มีการประชุมใหญ�
สามัญประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห�องประชุม ๑ อาคาร ๑ ตร. 
เพ่ือรายงานงบการเงินประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปผลงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับ ตร. และสวัสดิการ
ระดับหน�วยงานในภาพรวม และนําเสนอนโยบายแผนงานการจัดสวัสดิการของสวัสดิการระดับ 
ตร. โดยมี คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ผู�แทนคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. และ
ผู�แทนคณะกรรมการสวัสดิการระดับหน�วยงาน หรือผู�แทนหน�วยงานระดับ บช. และ บก. ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร. เข�าร�วมประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.อนุศักด์ิ  เรื่องท่ี ๔. การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับ ตร. 
  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�จัดให�มีกิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับ ตร. ดังนี้ 
  กิจการสวัสดิการ รวม ๖ ประเภท ซ่ึงบริหารโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการท่ีได�รับ

แต�งต้ังจากคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ดังนี้ 
๑. สวัสดิการสโมสรตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตํารวจ 

ซ่ึงมี พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ เปGนประธานอนุกรรมการ 
๒. สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

สถานพักฟYZนและตากอากาศ ซ่ึงมี พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ เปGนประธานอนุกรรมการ 
๓. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬา

ตํารวจ ซ่ึงมี พล.ต.อ.วรพงษ+  ชิวปรีชา เปGนประธานอนุกรรมการ 
๔. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการร�านค�า

และโภชนาคาร ขณะนี้อยู�ระหว�างรอการแต�งต้ังประธานอนุกรรมการ 
๕. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

บ�านพักส�วนกลาง ซ่ึงมี รอง ผบ.ตร. หรือเทียบเท�า หรือผู�ช�วย ผบ.ตร. หรือเทียบเท�า ท่ี
รับผิดชอบกํากับการบริหารราชการ สก. เปGนประธานอนุกรรมการ 

๖. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ  ซ่ึงมี  พล.ต.อ.อดุลย+  แสงสิงแก�ว และ พล.ต.อ.
สุวัฒน+  จันทร+อิทธิกุล เปGนท่ีปรึกษา และ พล.ต.ท.พีระ พุ�มพิเชษฐ+ เปGนประธานอนุกรรมการ 

กิจกรรมสวัสดิการ รวม ๒ กิจกรรม ซ่ึงดําเนินการโดยคณะทํางานหรือหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ดังนึ้ 

1. การช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
ดําเนินการโดยคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินช�วยเหลือกรณีข�าราชการตํารวจ
เสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ี โดยมี ผบช.สกพ. หรือผู�แทน เปGนประธาน
คณะทํางาน 

2. รถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ ดําเนินการโดย พธ.สกบ. 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
   /พ.ต.อ.หญิง สุทิศา.... 
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พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี ๕ การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. 
  ในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�มีคําสั่งแต�งต้ัง ปรับเปลี่ยนหรือ

เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. ดังนี้ 
๑. คําสั่ง คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ท่ี ๒/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

แต�งต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง เนื่องจากปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม
รายชื่อผู�ดํารงตําแหน�งให�สอดคล�องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงกําหนดให�คณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. มี
จํานวนไม�น�อยกว�า ๗ คน และไม�เกิน ๑๓ คน 

๒. คําสั่ง คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ท่ี ๓/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ เพ่ือดําเนินการจัด
สวัสดิการให�เปGนไปตามวัตถุประสงค+ของการจัดสวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี ๖ แผนการดําเนินงานสวัสดิการระดับ ตร. ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�มีมติอนุมัติแผนดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึง

ผ�านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได�อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ 
ตร. เพ่ือเปGนงบประมาณในการดําเนินการจัดสวัสดิการระดับ ตร. ประเภทต�างๆ และเพ่ือเปGน
งบประมาณในการดําเนินงานให�กับคณะทํางานด�านสวัสดิการตามแผนดําเนินงานประจําป! 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

แผนการดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2554 
ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

เพ่ือเปEนงบประมาณในการจัดสวัสดิการประเภท/กิจกรรมต�างๆ ระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ประเภทสวัสดิการ/กจิกรรมระดับ ตร. 
และคณะทํางาน 

ประมาณการรายได� 
(บาท) 

ประมาณการรายจ�าย 
(บาท) 

รายได�สูงกว�า (ตํ่ากว�า) 
รายจ�าย (บาท) 

1. สวัสดิการสโมสรตํารวจ 16,550,000.00 14,118,474.78 2,431,525.22 
2.สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ        - 233,000.00 (233,000.00) 
3. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ 245,200.00 2,184,031.00 (1,938,831.00) 
๔. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร 3,250,800.00 3,910,884.00 (660,084.00) 
5. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง 31,117,000.00 30,462,824.00 654,176.00 
๖. กิจกรรมออกกําลังกายแอโรบิค        - 145,000.00 (145,000.00) 
๗. คณะทํางานพิจารณาขอรับเงิน
ช�วยเหลือกรณีข�าราชการตํารวจเสียชีวิต
หรือได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิน�าท่ี 

       - 171,000.00 (171,000.00) 

8. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ        - 23,200.00 (23,200.00) 
๙. ศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการ ตร.        - 652,744.00 (652,744.00) 

รวมท้ังสิ้น 51,163,000.00 51,901,157.78 (738,157.78) 
 
    /สําหรับ... 
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  สําหรับแผนดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ 
คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ พิจารณามีมติให�เบิกงบประมาณในการดําเนินการจัด
สวัสดิการจากเงินงบประมาณของ ตร. และในส�วนของกิจกรรมห�องออกกําลังกาย เนื่องจาก
คณะกรรมการสวั ส ดิก ารสํ านั ก งาน ตํ า รวจแห� ง ชา ติอนุ มั ติ ให� จั ด ทํ า ข้ึน เ ม่ื อวั น ท่ี  
10 ตุลาคม 2554 จึงยังไม�ได�จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป!  พ.ศ. 2554 แต�
คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. จํานวนเงิน 5,086,000.- บาท 
เพ่ือเปGนงบประมาณดําเนินโครงการฯ ดังกล�าว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.อนุศักด์ิ  เรื่องท่ี 7. การสงเคราะห)ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน�าท่ี 

  สรุปในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕4 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย
อนุมัติจ�ายเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. เพ่ือสงเคราะห+ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังสิ้น 404 ราย เปGนเงินท้ังสิ้น 21,185,000.- บาท ดังนี้ 

กรณีเสียชีวิต    กรณีบาดเจ็บ    ตรวจเย่ียม  รวมท้ังสิ้น 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) 
51 7,825,000 241 12,800,๐๐๐ ๑12 560,๐๐๐ 404 21,185,000 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.อนุศักด์ิ  เรื่องท่ี 8. การจัดหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติเพ่ือ
ช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี 

  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ได�อนุมัติให�จัดทําโครงการการขอรับบริจาคเงินช�วยเหลือ
ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือช�วยเหลือสงเคราะห+
ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ โดย
กําหนดหลักเกณฑ+การขอรับบริจาคเงิน ดังนี้ 

ตําแหน�ง อัตราขอรับบรจิาค  
ผบ.ตร. ไม�ต่ํากว�า          2,500.- บาท 
รอง ผบ.ตร. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ   2,000.- บาท 
ผู�ช�วย ผบ.ตร. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ   1,500.- บาท 
ผบช. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ   1,095.- บาท   (วันละ 3.- บาท) 
รอง ผบช. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 913.- บาท   (วันละ 2.50 บาท) 
ผบก. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 730.- บาท   (วันละ 2.- บาท) 
รอง ผบก. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 548.- บาท   (วันละ 1.50 บาท) 
ผกก. หรือผู�ดํารงตาํแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 365.- บาท   (วันละ 1.- บาท) 
สว. / รอง ผกก. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 274.- บาท   (วันละ 0.75 บาท) 
รอง สว. หรือผู�ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า ไม�ต่ํากว�าคนละ 183.- บาท   (วันละ 0.50 บาท) 
ผบ.หมู� / นรต. /ลูกจ�างประจํา ไม�ต่ํากว�าคนละ        92.- บาท   (วันละ0.25 บาท) 

  สรุปยอดเงินท่ีได�รับบริจาค เปGนจํานวนเงินท้ังสิ้น 18,441,468.25 บาท (สิบแปด
ล�านสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่ร�อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห�าสตางค+) 

    /ประธาน... 
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ประธาน  กล�าวว�า ให�ฝ5ายเลขานุการฯ ศึกษาและพิจารณาวิธีการจัดหาเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการ ตร. โดยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการตํารวจได�มากข้ึนและในอัตราท่ีสูงข้ึน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให�ฝ5ายเลขานุการฯ ศึกษาและพิจารณาวิธีการจัดหาเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการ ตร. โดยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการตํารวจได�มากข้ึนและในอัตราท่ีสูงข้ึน 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี 9. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านสวัสดิการอ่ืนๆ 
  ในรอบป! พ.ศ. ๒๕๕4 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. มีมติอนุมัติจ�ายเงินกองทุน

สวัสดิการ ตร. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด�านสวัสดิการอ่ืนๆ ดังนี้ 
๑. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข�าราชการตํารวจในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

จํานวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) 
๒. สนับสนุนโครงการสมรสสวัสดิการข�าราชการตํารวจครั้งที่ 9 เปGนจํานวนเงิน 

700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ�วน) 
๓. สนับสนุนการให�ความช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับผลกระทบจากอุทกภัย

ให�กับ ตํารวจภูธรภาค 1 เปGนเงิน 5,200,000.- บาท (ห�าล�านสองแสนบาทถ�วน) ตํารวจภูธร
ภาค 6 เปGนเงิน 3,700,000.- บาท (สามล�านเจ็ดแสนบาทถ�วน) และ ตํารวจภูธรภาค 7 เปGน
เงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) เพ่ือให�หน�วยนําไปจัดหาถุงยังชีพสําหรับ
แจกจ�ายให�กับข�าราชการตํารวจในสังกัดท่ีประสบความเดือดร�อนจากอุทกภัย รวมท้ังสิ้น 202 
หน�วย เปGนจํานวนเงินท้ังสิ้น 10,100,000.- บาท (สิบล�านหนึ่งแสนบาทถ�วน)   

  ผลการช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับผลกระทบจากอุทกภัย มีเงินส�งคืนกองทุน
สวัสดิการ ตร. จํานวน 3,220,379.- บาท (สามล�านสองแสนสองหม่ืนสามร�อยเจ็ดสิบเก�า
บาทถ�วน) ประกอบด�วย ภ.๑ จํานวน 50,000.- บาท และ ภ.6 จํานวน 3,170,379.- บาท
เนื่องจากพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยบางส�วนได�กลับเข�าสู�สภาวะปกติ 

ประธาน  กล�าวสอบถามว�า เพราะเหตุใดตํารวจภูธรภาค ๖ มีเงินส�งคืนกองทุนสวัสดิการ ตร. 
เปGนจํานวนมาก 

พล.ต.ต.ต�อศักด์ิ  กล�าวว�า เนื่องจากในระหว�างจัดหาถุงยังชีพสําหรับแจกจ�ายนั้น พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย
บางส�วนได�กลับเข�าสู�สภาวะปกติ จึงนําเงินส�งคืนกองทุนสวัสดิการ ตร. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี 10. ผลการจัดสวัสดิการระดับหน�วยงานประจําป� พ.ศ. 2554 
  จากการสํารวจหน�วยงานต�างๆ ในระดับ บช. 30 หน�วยงาน และระดับ บก. ในสังกัด 

สง.ผบ.ตร. 6 หน�วยงาน ปรากฏผลดังนี้ 
1. หน�วยงานระดับ บช. ท่ีมีการจัดสวัสดิการ มีจํานวน 28 หน�วย ระดับ บก. ใน

สังกัด สง.ผบ.ตร. มีจํานวน 4 หน�วย สําหรับหน�วยท่ียังไม�ได�จัดสวัสดิการระดับ บช. จํานวน 2 
หน�วย คือ นรป. และ สยศ.ตร. และระดับ บก. จํานวน 2 หน�วย คือ สท. และ ก.ต.ช. 

2. หน�วยท่ีมีการจัดสวัสดิการและมีกองทุนสวัสดิการของตนเอง มีสถานะทางการเงิน
ของแต�ละกองทุน ดังนี้ 

ลําดับ หน�วยงาน บาท 
1 กองทุนสวัสดิการ ตร. 563,295,568.04 
2 สํานักงานส�งกําลังบํารุง 384,745.27 
3 สํานักงานกําลังพล 2,494,226.00 
4 สํานักงานงบประมาณและการเงิน 1,347,674.31 
5 สํานักงานกฎหมายและคด ี 1,099,471.46 

    /ลําดับ... 
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ลําดับ หน�วยงาน บาท 
6 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการตํารวจ 444,295.80 
7 สํานักงานจเรตํารวจ 579,599.90 
8 สํานักงานตรวจสอบภายใน 749,346.93 
9 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 10,060,923.87 

10 ตํารวจภูธร ภาค 1 5,382,707.75 
11 ตํารวจภูธร ภาค 2 4,405,262.97 
12 ตํารวจภูธร ภาค 3 3,018,578.83 
13 ตํารวจภูธร ภาค 4 1,758,809.29 
14 ตํารวจภูธร ภาค 5 5,246,045.68 
15 ตํารวจภูธร ภาค 6 2,479,172.69 
16 ตํารวจภูธร ภาค 7 4,403,965.25 
17 ตํารวจภูธร ภาค 8 5,561,319.68 
18 ตํารวจภูธร ภาค 9 1,895,981.64 
19 ศูนย+ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต� 979,258.22 
20 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 6,570,820.24 
21 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 6,031,508.91 
22 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 1,599,369.19 
23 สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง 870,836.35 
24 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 4,994,501.40 
25 สํานักงานพิสูจน+หลักฐานตํารวจ 7,545,022.63 
26 สํานักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 196,968.76 
27 กองบัญชาการศึกษา 187,206.12 
28 โรงเรียนนายร�อยตํารวจ 2,696,551.53 
29 โรงพยาบาลตํารวจ 25,427,344.56 
30 สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา - 
31 สํานักงานยุทธศาสตร+ตาํรวจ - 
32 สํานักงานเลขานุการตํารวจ 774,001.99 
33 กองการต�างประเทศ 82,809.60 
34 กองบินตํารวจ 30,004.14 
35 กองวินัย 1,054,510.28 
36 กองสารนิเทศ - 
37 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาต ิ - 

 รวม 673,648,409.28 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี 11. แผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการ ตร. ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการ ตร. ประจําป! 

พ.ศ. 2555 ตามท่ีคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการเห็นชอบ ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน) 

   “เสริมสร�างขวัญและกําลังใจให�กับข�าราชการตํารวจ ในการปฏิบัติหน�าท่ี และการ
ดํารงชีวิตอย�างมีความสุข” 

    /๒. พันธกิจ... 
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2. พันธกิจ 
   (๑) สนับสนุนการจัดสวัสดิการภายใน ตร. ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (๒) จัดหาและพัฒนาท่ีพักอาศัย รวมท้ังสิ่งแวดล�อมท่ีดี ให�กับข�าราชการตํารวจได�

อย�างเหมาะสม และเพียงพอต�อความต�องการ 
   (๓) สนับสนุน ส�งเสริมการจัดต้ังร�านค�าและโภชนาคารท่ีมีคุณภาพ 
   (๔) สนับสนุน ส�งเสริมด�านสันทนาการ และกีฬา 
   (๕) อํานวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือปฏิบัติราชการ ลดภาระค�าใช�จ�าย แก�ไข

ปcญหาการจราจร และประหยัดพลังงาน 
   (๖) ช�วยเหลือสงเคราะห+ข�าราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต หรือได�รับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน�าท่ี 
  3. วัตถุประสงค)  
         (๑) เพ่ือให�การบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณด�านสวัสดิการของ ตร. 

เปGนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเปGนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
         (๒) เพ่ือช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�แก�ข�าราชการตํารวจ รวมท้ัง

ประโยชน+แก�การดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให�แก�ข�าราชการเปGนกรณี
ปกติ หรือประโยชน+แก�การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ  

  4. เปRาหมาย  
   ดําเนินการตามนโยบาย ตร. ในด�านสวัสดิการ เพ่ือให�บริการด�านสวัสดิการและ

ช�วยเหลือสงเคราะห+แก�สมาชิกสวัสดิการ ตร. ได�อย�างรวดเร็วและถูกต�องตามระเบียบสวัสดิการ
ภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

  5. ยุทธศาสตร)/กลยุทธ)  
              5.๑ ยุทธศาสตร) ท่ี  ๑ ด�านการจัดสวัสดิการให� กับสมาชิกสวัสดิการ ตร.  

ประกอบด�วย ๕ กลยุทธ+ ดังนี้ 
          (๑) กลยุทธ)ท่ี ๑ เผยแพร�และประชาสัมพันธ+ความรู�เก่ียวกับการจัดสวัสดิการ 

ภายใน ตร. ให�คําแนะนําในการกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะ มีความเห็น
ในการจัดสวัสดิการประเภทต�างๆ ให�ท่ัวถึง 

     (2) กลยุทธ)ท่ี ๒ กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทําแผนดําเนินงาน และพิจารณา
กลั่นกรองแผนดําเนินงานประจําป!ของสวัสดิการระดับ ตร. 

     (3) กลยุทธ)ท่ี ๓ เพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยช�วยเหลืออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางเพ่ือปฏิบัติราชการ ลดภาระค�าครองชีพและแก�ไขปcญหาจราจรของชุมชนเมือง 

           (4) กลยุทธ)ท่ี ๔ จัดสรรท่ีพักอาศัย บริหารงานด�วยความรวดเร็ว โปร�งใสและ 
ดําเนินการบํารุงรักษาท่ีพักอาศัยให�สะอาด สงบสุข น�าอยู�อาศัย ดูแลวัสดุอุปกรณ+ต�างๆ ให�ใช�
งานได�ปกติ และเป\ดโอกาสให�ผู�พักอาศัยมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 

                    (5) กลยุทธ)ท่ี ๕ จัดต้ังร�านค�าและโภชนาคารในสถานท่ีสะดวก สบาย สะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค ถูกสุขลักษณะ และราคาเหมาะสม เปGนสวัสดิการให�กับข�าราชการตํารวจ
และผู�มาติดต�อราชการ 

     /๕.๒ ยุทธศาสตร)ท่ี ๒... 
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            5.๒ ยุทธศาสตร)ท่ี ๒ ด�านสร�างเสริมประสิทธิภาพด�านกีฬา และนันทนาการ 
ประกอบด�วย ๔ กลยุทธ+ ดังนี้ 

    (๑) กลยุทธ)ท่ี ๑ พัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร และอุปกรณ+การกีฬา ให�เปGนศูนย+กลาง
ทางด�านกีฬา เผยแพร�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร+การกีฬา และจัดต้ังเปGนศูนย+ทดสอบร�างกายตาม
แนวทางวิทยาศาสตร+การกีฬา 

    (๒) กลยุทธ)ท่ี ๒ สนับสนุนกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจ ให�
เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย เพ่ือให�มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ลดค�าใช�จ�ายในการ
รักษาพยาบาลของภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก�ข�าราชการตํารวจ 

    (๓) กลยุทธ)ท่ี ๓ พัฒนารูปแบบและการให�บริการห�องประชุม จัดเลี้ยง และ
อาคาร ออกกําลังกายในระดับมาตรฐานสากล 

    (๔) กลยุทธ)ท่ี ๔ พัฒนาสถานท่ี และรูปแบบการให�บริการสถานพักฟYZนและ
ตากอากาศ ตร. เพ่ือพักผ�อนหย�อนใจ อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง สําหรับสมาชิกสวัสดิการ ให�ได�
มาตรฐาน และเปGนสถานท่ีพักฟYZนแก�ข�าราชการตํารวจ และบุคคลท่ีช�วยเหลือราชการตํารวจท่ี
ได�รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

   5.๓ ยุทธศาสตร)ท่ี ๓ ด�านสงเคราะห+สมาชิกสวัสดิการ ตร. มีกลยุทธ+ โดยปรับลด
ข้ันตอนการช�วยเหลือสงเคราะห+เพ่ือความรวดเร็ว ทันต�อสถานการณ+และดําเนินการติดตามผล 
เพ่ือให�ความช�วยเหลืออย�างท่ัวถึง ตลอดจนแจ�งสิทธิประโยชน+ต�างๆ ให�ทายาทได�รับทราบอย�าง
ครบถ�วน 

  6. ระยะเวลา  
              ดําเนินการภายใน ๑ ป! (ต้ังแต� ๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)  
  7. การดําเนินการ  
   การดําเนินการแบ�งเปGน ๒ ส�วน คือ 
   (๑) ด�านการบริหารงานตามวัตถุประสงค+ของการจัดสวัสดิการแต�ละประเภท

กิจการ/กิจกรรม 
   (๒) ด�านการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามวัตถุประสงค+ของการจัดสวัสดิการ 

แต�ละประเภทกิจการ/กิจกรรม 
  8. งบประมาณ  
               จากกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา เรื่องท่ี 12. แผนการดําเนินงานสวัสดิการระดับ ตร. ประจําป� พ.ศ. 2555  

  คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. มีมติอนุมัติแผนดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕5 ซ่ึงผ�าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได�อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. 
เพ่ือเปGนงบประมาณในการดําเนินการจัดสวัสดิการระดับ ตร. ประเภทต�างๆ และเพ่ือเปGน
งบประมาณในการดําเนินงานให�กับคณะทํางานด�านสวัสดิการตามแผนดําเนินงานประจําป! 
พ.ศ. ๒๕๕5 ดังนี้ 

     /แผนการดําเนินงาน... 
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แผนการดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2555 
ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

เพ่ือเปEนงบประมาณในการจัดสวัสดิการประเภท/กิจกรรมต�างๆ  
ระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ประเภทสวัสดิการ/กจิกรรมระดับ ตร.และ
คณะทํางาน 

ประมาณการรายได�  
(บาท) 

ประมาณการรายจ�าย 
 (บาท) 

รายได�สูงกว�า(ตํ่า
กว�า)รายจ�าย (บาท) 

๑. สวัสดิการสโมสรตํารวจ 18,200,000.00 15,087,078.00 3,112,922.00 
๒. สวัสดิการสถานพักฟYZนและตากอากาศ        - 106,000.00 (106,000.00) 
๓. สวัสดิการสนามกีฬาตํารวจ 280,000.00 1,703,376.00 (1,423,376.00) 
๔. สวัสดิการร�านค�าและโภชนาคาร 3,772,800.00 3,768,300.00 4,500.00 
5. สวัสดิการอาคารบ�านพักส�วนกลาง 31,117,000.00 30,066,896.00 50,104.00 
๖. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการ
ตํารวจ(ออกกําลังกายแอโรบิค) 

       - 145,000.00 (145,000.00) 

7. สวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการ
ตํารวจ(ห�องออกกําลังกาย) 

468,000.00 468,000.00           - 

8. กิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตาํรวจ        - 213,460.00 (213,460.00) 
9. คณะทํางานพิจารณาขอรับเงินช�วยเหลือฯ        - 171,000.00 (171,000.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ        - 23,200.00 (23,200.00) 
11. ศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาต ิ

       - 742,420.00 (742,420.00) 

รวมท้ังสิ้น 53,837,800.00 53,495,530.00 342,270.00 
  จึงนําเรียนคณะกรรมการฯ และผู�แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
พล.ต.ต.สุรพงษ+  กล�าวสอบถามว�า คณะทํางานพิจารณาขอรับเงินช�วยเหลือฯ ในรอบป! พ.ศ. 25๕๔ มี

รายจ�ายในการช�วยเหลือข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี
มากถึง ๒๑ ล�านบาทเศษ แต�ในแผนการดําเนินงานป! พ.ศ. 25๕๕ นั้นมีประมาณการรายจ�าย 
เพียง 171,000.- บาท ทําไมจึงแตกต�างกันมาก 

พล.ต.ต.วรวิทย+  กล�าวชี้แจงว�า ประมาณการรายได�-รายจ�ายตามแผนการดําเนินงานประจําป!  
ของคณะทํางานพิจารณาขอรับเงินช�วยเหลือฯ เปGนค�าเบ้ียประชุม ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี  
ค�าใช�สอย และค�าวัสดุสํานักงาน ท่ีใช�ในการประชุมพิจารณาทุกเดือน ซ่ึงแยกต�างหากจาก
รายจ�ายในการช�วยเหลือฯ ท่ีจะได�รับอนุมัติในการประชุมพิจารณาดังกล�าว 

พล.ต.ต.สุรพงษ+  กล�าวเพ่ิมเติมว�า ศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการ ตร. ทําไมมีประมาณการรายจ�าย
ค�อนข�างสูง 

พ.ต.อ.หญิง สุทิศา กล�าวชี้แจงว�า ประมาณการรายจ�ายของศูนย+ประสานการจัดสวัสดิการ ตร. 
ประกอบด�วยงบบุคลากร เปGนค�าจ�างลูกจ�างกองทุนสวัสดิการ ตร. วุฒิปริญญาตรี 1 คน  
งบดําเนินงาน เช�น ค�าตอบแทนเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ตลอดป! เปGนต�น 

ประธาน  กล�าวว�า ให�ฝ5ายเลขานุการฯ นําแผนการดําเนินงานประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงแสดง
รายละเอียดประมาณการรายได�-รายจ�ายของประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร. และ
คณะทํางานทุกประเภทรายงานท่ีประชุมทราบในการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ
สวัสดิการ ตร. ในครั้งถัดไป 

พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร+ กล�าวเสนอว�า ควรเพ่ิมแผนการดําเนินงานของ โครงการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญ
ข�าราชการตํารวจในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ของ พล.ต.ท.พีระ พุ�มพิเชษฐ+ ไว�ด�วย เนื่องจากเปGนกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานโดยกองทุนสวัสดิการ ตร. เช�นเดียวกับกิจกรรมรถรับ-ส�งข�าราชการตํารวจ 

     /ประธาน... 
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ประธาน  กล�าวเพ่ิมเติมว�า ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีเบิกตรงจากกองทุนสวัสดิการ ตร. เช�น โครงการ
ตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญฯ และโครงการสมรสสวัสดิการข�าราชการตํารวจ แสดงไว�ในตาราง
แผนการดําเนินงานท่ีได�รับอนุมัติป!ต�อไป โดยแยกออกเปGนส�วนท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. 
ดูแลโดยตรง พร�อมแนบรายละเอียดประมาณการรายได�-รายจ�ายของทุกประเภทไว�ด�วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และในการประชุมใหญ�สามัญประจําป!ครั้งต�อไป ให�ฝ5ายเลขานุการฯ เพ่ิม
กิจกรรมท่ีเบิกตรงจากกองทุนสวัสดิการ ตร. แสดงไว�ในตารางแผนการดําเนินงานประจําป!ท่ี
ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. พร�อมแนบรายละเอียดประมาณการรายได�-
รายจ�ายของทุกประเภทไว�ด�วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕ นโยบายการจัดสวัสดิการ 
พ.ต.อ.อนุศักด์ิ  กล�าวเรียนเชิญ ประธาน มอบนโยบายการจัดสวัสดิการกับหน�วยงานต�างๆ 
ประธาน  สวัสดิการภายใน ตร. มีวัตถุประสงค+เพ่ือช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�แก�

ข�าราชการตํารวจ การจัดสวัสดิการท่ีผ�านมาได�ดําเนินการในทิศทางท่ีดีอยู�แล�ว แต�ขอให�ทุก
หน�วยงานเล็งเห็นความสําคัญด�านท่ีพักอาศัยควรให�มีเพียงพอต�อความต�องการของข�าราชการ
ตํารวจ การดูแลรักษาความสะอาด และระบบสาธารณูปโภคต�างๆ ควรปรับปรุงให�ดีข้ึน  
การสงเคราะห+ข�าราชการตํารวจท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตควรให�ได�รับเงินช�วยเหลือท่ีสูงข้ึน 
การจัดสวัสดิการสร�างเสริมสุขภาพข�าราชการตํารวจควรสนับสนุนให�ข�าราชการตํารวจทุก
หน�วยมีการออกกําลังกาย ตลอดจนขอให�ผู�ทําหน�าท่ีด�านสวัสดิการ ทําหน�าท่ีด�วยความสมัครใจ
และต้ังใจเพ่ือให�หน�วยงานมีการจัดสวัสดิการท่ีดีต�อไป 

พล.ต.ต.ทวีชัย  กล�าวเสนอว�า ควรมีการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการภายใน ตร. กับหน�วยงานอ่ืนๆ 
เช�น ข�าราชการทหารและครู หรือหน�วยงานเอกชน เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการภายใน 
ตร. ให�ครอบคลุมและเกิดประโยชน+แก�ข�าราชการตํารวจโดยรวม และฝากทบทวนการทําบันทึก
ข�อตกลงระหว�าง ตร. กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน โดยเห็นว�าข�าราชการ
ตํารวจชั้นผู�น�อยได�กู�เงินกับธนาคารเหล�านี้จนมีหนี้สินจํานวนมาก ไม�มีวินัยทางการเงิน อาจเปGน
เหตุให�ประพฤติตนไม�เหมาะสม กระทบต�อหน�าท่ีการงาน ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงข�อดี-ข�อเสีย
ของการทําบันทึกข�อตกลงด�านการเงินดังกล�าว 

ประธาน  กล�าวเพ่ิมเติมว�า ขอฝากให�ฝ5ายเลขานุการฯ ศึกษากรณีจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับปลูกสร�าง 
ท่ีอยู�อาศัยให�ข�าราชการตํารวจในราคาสวัสดิการโดยมีกรรมสิทธิ์เปGนของตนเอง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให�ฝ5ายเลขานุการฯ ศึกษากรณีจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับปลูกสร�างท่ีอยู�อาศัยให�
ข�าราชการตํารวจในราคาสวัสดิการโดยมีกรรมสิทธิ์เปGนของตนเอง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  (ไม�มี) 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 
 
  พ.ต.ท.หญิง  ดวงพร  ใจพรมเมือง จดรายงานการประชุม 
   (ดวงพร  ใจพรมเมือง) 
   สว.ฝ5ายการจัดสวัสดิการ สก. 

  พ.ต.อ.หญิง    สุทิศา  วุฒิธรวทิิต ตรวจรายงานการประชุม 
   (สุทิศา  วุฒิธรวิทิต) 
   ผกก.ฝ5ายการจัดสวัสดิการ สก. 

  พ.ต.อ. ป\ยวัฒน+  ชาน�อย ตรวจรายงานการประชุม 
   (ป\ยวัฒน+  ชาน�อย) 
   รอง ผบก.สก. 
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