
 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 

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

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7   

 ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

                         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7   

 ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 

 ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 

 ระเบียบวาระที่ 6 นโยบายการจัดสวัสดกิาร และซักถามแสดงความคดิเห็น 

   เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     

 
------------------------------------ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 
 ตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕7 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕6 นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 และส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติมภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และหากกรรมการฯ ท่านใดไม่ขอแก้ไขถือว่า
รับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติให้ ผู้บังคับการกองการเงิน/กรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เป็นเหรั ญญิก-
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีของกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท างบการเงินกองทุนสวัสดิการ-
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 สรุปได้ดังนี้ 

 งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 สินทรัพย์ 631,157,727.38 บาท 
 หนี้สิน   18,518,900.00 บาท 
 ทุน 612,638,827.38 บาท 

 งบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 รายรับ 134,086,597.19 บาท 
 รายจ่าย 117,775,452.72 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย   16,311,144.47 บาท 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 โดยวิธีทดสอบรายการทางบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไปเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕7 และผลของรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการส านักงาน -
ต ารวจแห่งชาติ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป      

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ     

สรุปดังนี้ 

เร่ืองที่ 1.  การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ประชุมประจ าเดือน 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุม            

เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุน 

และส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่  19 มีนาคม 2557 

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 2  มิถุนายน 2557 

  ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม  2557 

  ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 

  ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี         
พ.ศ. 2557 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เพ่ือรายงานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6  

เร่ืองที่ 2.  การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ในรอบปี พ.ศ. 2557 กิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดให้มีขึ้น ดังนี้ 

 กิจการสวัสดิการ ซึ่งบริหารโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวม 6 ประเภท  ดังนี้ 
 1. สวัสดิการสโมสรต ารวจ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรต ารวจ   
 2. สวัสดิการสถานพักฟ้ืนและตากอากาศ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟ้ืน 
 3. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ   
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 4. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าและ     
โภชนาคาร  
 5. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพัก
ส่วนกลาง 
 6. สวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ      
สร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 

 กิจกรรมสวัสดิการ    ด าเนินการโดยคณะท างานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง            
รวม  2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการ
โดยคณะท างานพิจารณาการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการต ารวจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการ  
ปฏิบัติหน้าที่  โดยมี ผู้บัญชาการส านักงานก าลังพล หรือผู้แทน เป็นประธานคณะท างาน 
 2. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ ด าเนินการโดย กองพลาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง  
ซ่ึงเปิดให้บริการ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง(อุดมสุข) - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เส้นทาง
อาคารบ้านพักส่วนกลาง(ทุ่งสองห้อง) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และ เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง     
(ถนอมมิตร) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

เร่ืองที่ 3.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
            ประจ าป ีพ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี        
พ.ศ.๒๕๕7 โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินการ    
จัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ  และคณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 
ที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะท างาน 

ประมาณการรายได้  
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)
รายจ่าย (บาท) 

๑. สวสัดิการสโมสรต ารวจ 17,248,929.00 13,011,194.24 4,237,734.76 
๒. สวสัดิการสถานพักฟ้ืนและตากอากาศ       448.04 157,200.00 (156,751.96) 
๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 605,800.00 2,622,560.00 (2,016,760.00) 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 4,272,200.00 4,982,248.00 (710,048.00) 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 32,257,000.00 31,983,574.00 273,426.00 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 772,800.00 772,800.00 - 
7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 286,900.00 (286,900.00) 
9. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 202,950.00 (202,950.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงาน สวัสดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 742,500.00 (742,500.00) 

รวมทั้งสิ้น 55,157,177.04 54,785,126.24 372,050.80 



หน้า ๓๓ 

 

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เ พ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านสวัสดิการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมจาก             
แผนด าเนินงานประจ าปี 2557 ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายและครุภัณฑ์ประจ าห้องออกก าลังกาย 
ของสวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ จ านวนเงิน 2,223,695.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่น-
สามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 2.  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ภายในอาคารโภชนาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,900.- บาท 
(สองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 3.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ  
จ านวนเงิน 549,000.- บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 4. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2557 
จ านวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 5. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี      
พ.ศ. 2557 จ านวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 6. โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการต ารวจ ครั้งที่ 12 จ านวนเงิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสน-
บาทถ้วน) 

เร่ืองที่ 4.  การสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  

คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ ปรับหลักเกณฑ์          
การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดแบ่งระดับ
อาการบาดเจ็บและปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บไม่สาหัส โดยมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
อัตราเดิม อัตราใหม่ 

1.  เสียชีวิต         
  -  ปะทะต่อสู ้หรือซุ่มโจมต ี 500,000 500,000  
  -  ถูกท าร้าย 375,000 375,000   
  -  อุบัติเหต ุ 250,000 250,000   
2.  บาดเจ็บสาหัส       พักรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน 
  -  ปะทะต่อสู ้หรือซุ่มโจมต ี 200,000 200,000 (21 วันข้ึนไป) 
  -  ถูกท าร้าย 150,000 150,000          
  -  อุบัติเหต ุ 100,000 100,000   
3.  บาดเจ็บไม่สาหัส        
  3.1  บาดเจ็บไม่สาหัส ระดับ 2   ระดับ 2 พักรักษาตัว 15-20 วัน 
 -  ปะทะต่อสู ้หรือซุ่มโจมต ี 40,000 40,000  
  -  ถูกท าร้าย 30,000 30,000   
  -  อุบัติเหต ุ 20,000 20,000   
  3.2  บาดเจ็บไม่สาหัส ระดับ 1   ระดับ 1  พักรักษาตัว 1-14 วัน 
 -  ปะทะต่อสู ้หรือซุ่มโจมต ี - 10,000  
  -  ถูกท าร้าย - 7,500   
  -  อุบัติเหต ุ - 5,000   



หน้า ๓๔ 

 

 

 
 

 กรณีสูญเสียอวัยวะจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติม 
 

ตาบอด (ข้างละ)    จ่าย  100,000  บาท  แขนขาด (ข้างละ)  จ่าย  100,000  บาท  

ขาขาด (ข้างละ)    จ่าย  100,000  บาท  มือขาด (ข้างละ)    จ่าย  100,000  บาท  

เท้าขาด (ข้างละ)   จ่าย    75,000  บาท  หูหนวก (ข้างละ)    จ่าย    50,000  บาท  

นิ้วมือขาด (นิ้วละ) จ่าย    20,000  บาท  นิ้วเท้าขาด (นิ้วละ) จ่าย    10,000  บาท  

สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ /ความสามารถสืบพันธ์ุ  จ่าย  100,000 บาท  

กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอกเหนือจากข้างต้น 100 %  จ่าย  400,000 บาท                             
หากน้อยกว่า 100 %  จ่ายลดหลั่นตามความเห็นแพทย์ผู้ตรวจรักษา  

 สรุปในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕7 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งสิ้น 555 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 44,455,000.- บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ ตรวจเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) 

62 23,837,500 338 19,842,500 155 775,000 555 44,455,000 

         
เร่ืองที่ 5. การจัดหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือ 

ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 การขอรับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่องครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557 

 สรุ ปยอดเงิ นที่ ได้ รั บบริ จาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์  รวม 123  สหกรณ์  เป็ น เงิ นทั้ งสิ้ น 
36,184,307.66 บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนส่ีพันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) เรียงล าดับ
สหกรณ์สังกัดแต่ละกองบัญชาการ ดังนี้ 

 

 
 



หน้า ๓๕ 

 

 

ล าดับ 
 

รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค
(บาท) 

1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ ากัด 246,300.00 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ ๒  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด         8,700.00 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 6  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด          12,624.74 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ ากัด 405,486.87 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จ ากัด         131,171.50 

6 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ ากัด 134,100.00 

7 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด 159,096.53 

8 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด 19,144.21 

9 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินต ารวจ จ ากัด 120,000.00 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการต ารวจนครราชสีมา จ ากัด 412,000.00 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ   14,091.83 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ   12,504.00 

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบี่ จ ากัด 50,000.00 

14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองบัญชาการศึกษา จ ากัด 23,997.00 

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองปราบปราม จ ากัด 200,000.00 

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด 43,675.00 

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพล จ ากัด 930,550.00 

18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด 97,787.00 

19 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด 202,268.00 

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจันทบุรี จ ากัด 229,161.85 

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด 157,226.00 

22 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเชียงใหม่ จ ากัด 300,000.00 

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 188,831.17 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จ ากัด 105,000.00 

25 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ ากัด 129,104.17 

26 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ ากัด 146,127.00 

27 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จ ากัด 149,850.00 

28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 183,077.85 

29 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด 348,275.52 

30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จ ากัด 405,500.00 



หน้า ๓๖ 

 

 

ล าดับ 
 

รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค
(บาท) 

31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากัด 106,784.25 

32 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ ากัด 166,000.00 

33 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด 297,986.46 

34 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ ากัด 165,083.44 

35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ ากัด 120,130.00 

36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จ ากัด 329,127.00 

37 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ ากัด 332,076.62 

38 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ ากัด 252,303.00 

39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ ากัด 43,589.62 

40 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด 100,000.00 

41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจทางหลวง จ ากัด 338,959.85 

42 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด 1,000,000.00 

43 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครปฐม จ ากัด 257,340.18 

44 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด 300,000.00 

45 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด 359,107.22 

46 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 230,000.00 

47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 394,380.15 

48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจป่าไม้ จ ากัด 89,000.00 

49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด 312,725.21 

50 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด 20,000.00 

51 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพชรบุรี จ ากัด 216,088.01 

52 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด 300,254.33 

53 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ ากัด 537,000.00 

54 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร จ ากัด 259,870.00 

55 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด 1,151,000.00 

56 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จ ากัด 328,250.44 

57 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท จ ากัด 70,000.00 

58 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 250,000.00 

59 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ากัด 253,873.42 

60 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด 1,097,363.12 
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 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค
(บาท) 

61 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด 112,067.86 

62 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด 251,118.70 

63 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก จ ากัด 46,858.00 

64 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด 216,859.00 

65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จ ากัด 336,065.73 

66 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด 422,425.47 

67 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จ ากัด 32,918.23 

68 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 200,000.00 

69 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จ ากัด 421,300.00 

70 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จ ากัด 244,796.12 

71 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 400,000.00 

72 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จ ากัด 457,165.63 

73 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จ ากัด 350,000.00 

74 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 237,280.32 

75 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด 247,061.87 

76 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ากัด 142,406.94 

77 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร จ ากัด 175,076.50 

78 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 500,000.00 

79 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด 834,074.47 

80 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง จ ากัด 184,106.65 

81 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จ ากัด 219,141.90 

82 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ ากัด 318,900.00 

83 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ ากัด 130,000.00 

84 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 1,077,200.00 

85 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน จ ากัด 185,190.65 

86 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จ ากัด 580,394.00 

87 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จ ากัด 238,768.00 

88 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ ากัด 101,994.00 

89 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด 131,245.97 

90 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จ ากัด 443,289.14 
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91 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จ ากัด 221,266.51 

92 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จ ากัด 350,679.00 

93 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 342,118.06 

94 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 154,685.38 

95 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 288,160.33 

96 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ ากัด 740,602.84 

97 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ากัด 367,716.15 

98 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 50,000.00 

99 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 600,000.00 

100 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 จ ากัด 91,768.96 

101 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจมหาสารคาม จ ากัด 526,000.00 

102 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรถไฟ จ ากัด 84,865.52 

103 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเลย จ ากัด 285,506.00 

104 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจศรีสะเกษ จ ากัด        250,000.00 

105 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 200,000.00 

106 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด 20,000.00 

107 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด 198,903.87 

108 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ ากัด 1,045,754.00 

109 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสื่อสาร จ ากัด 40,639.07 

110 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุพรรณบุรี จ ากัด 201,000.00 

111 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 1,207,500.00 

112 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 2,790,000.00 

113 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอ่างทอง จ ากัด 200,500.00 

114 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 1,200,000.00 

115 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จ ากัด 8,318.80 

116 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 4 จ ากัด 17,896.80 

117 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5 จ ากัด 14,260.00 

118 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จ ากัด 118,948.73 

119 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด 8,000.00 

120 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 จ ากัด 11,570.00 
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121 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 จ ากัด 21,202.21 

122 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 จ ากัด 5,501.72 

123 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 39,296.00 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,684,307.66 

 

 การขอรับบริจาคเงินจากข้าราชการต ารวจ 

  ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557 ซึ่งเป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การขอรับบริจาคเงิน ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง อัตราขอรับบริจาค เฉลี่ยวันละประมาณ 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 5,000 บาท  

รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 4,000 บาท  

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 3,000 บาท  

ผู้บัญชาการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 2,000 บาท  

รองผู้บัญชาการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 1,500 บาท 4.00 บาท 

ผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 1,000 บาท 2.75 บาท 

รองผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 600 บาท 1.60 บาท 

ผู้ก ากับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 400 บาท 1.00 บาท 

รองผู้ก ากับการ / สารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 300 บาท 0.80 บาท 

รองสารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 200 บาท 0.50 บาท 

ผู้บังคับหมู่ / นักเรียนนายร้อยต ารวจ /ลูกจ้างประจ า 100 บาท 0.27 บาท 

  สรุปยอดเงินที่ ได้รับบริจาคจากข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าทั่วประเทศ  เป็นเงินทั้งสิ้น 

27,792,180.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)    
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เร่ืองที่ 6. โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
 การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2557 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา , จังหวัด
ปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ, อ าเภอนาทวี, อ าเภอเทพา และ
อ าเภอสะบ้าย้อย ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 1,200,000. - บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553   โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ ดังนี้ 

เกณฑ์การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ 
 

หน่วยงาน (ระดับ) หน่วยละไม่เกิน(บาท) 
บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า 5๐,๐๐๐.- 
บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า 30,๐๐๐.- 
หน่วยงานที่มี รอง ผบก. หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 20,๐๐๐.- 
กก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า 20,๐๐๐.- 
หน่วยงานที่มี รอง ผกก./ สวญ. หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 15,๐๐๐.- 
หน่วยงานที่มี สว. หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 15,๐๐๐.- 

 

 สรุปยอดการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 

 การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท า โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี พ.ศ. 2557  (ยกเว้นพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) 
ภายในวงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ ดังนี้ 
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เกณฑ์การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ 
หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 

 

หน่วยงาน (ระดับ) หน่วยละไม่เกิน(บาท) 
กองบัญชาการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 4๐,๐๐๐.- 

กองบังคับการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 25,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี รองผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 15,๐๐๐.- 

กองก ากับการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 15,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี รองผู้ก ากับการ / สารวัตรใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
เป็นหัวหน้า 

10,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี สารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 10,๐๐๐.- 

 

หน่วยงานฝ่ายอ านวยการและสนับสนุน 
 

หน่วยงาน (ระดับ) หน่วยละไม่เกิน(บาท) 
กองบัญชาการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 3๐,๐๐๐.- 

กองบังคับการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 20,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี รองผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 10,๐๐๐.- 

กองก ากับการ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 10,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี รองผู้ก ากับการ / สารวัตรใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
เป็นหัวหน้า 

5,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี สารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 5,๐๐๐.- 

  
 สรุปยอดการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี พ.ศ. 2557    
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) คงเหลือน าส่งคืนกองทุนสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจ านวนเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

 



หน้า ๔๒ 

 

 

เร่ืองที่ 7.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2558 

  คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติอนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได้อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ 
และเพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานให้กับคณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนด าเนินงานประจ าปี        
พ.ศ. ๒๕๕8 ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 
ที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะท างาน 

ประมาณการรายได้  
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สูงกว่า      
(ต่ ากว่า)รายจ่าย 

(บาท) 
๑. สวสัดิการสโมสรต ารวจ 22,935,810.00 18,419,277.44 4,516,532.56 

๒. สวสัดิการสถานพักฟ้ืนและตากอากาศ       487.00 539,960.00 (539,473.00) 
๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 704,000.00 3,565,900.00 (2,861,900.00) 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 4,897,000.00 6,550,248.00 (1,653,248.00) 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 32,206,200.00 32,182,474.00 23,726.00 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 811,000.00 811,000.00 - 
7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 586,900.00 (586,900.00) 

9. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 215,250.00 (215,250.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงาน 
      สวัสดิการ 

- 23,200.00 (23,200.00) 

11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 772,300.00 (772,300.00) 

รวมทั้งสิ้น 61,554,497.00 63,666,509.44 (2,112,012.44) 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านสวัสดิการอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2558 
จ านวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 2. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี      
พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  
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รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน 



หน้า ๔๔ 

 

 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 

 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองบัญชาการ หรือระดับกองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงานเพ่ือจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้กับข้าราชการ
ต ารวจภายในหน่วยงาน 

 ผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงานในรอบปี พ.ศ. 2557 สรุปดังนี้  

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  จ านวนเงิน (บาท)  
1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง                        3,746,863.06  
2 ส านักงานก าลังพล                        2,237,094.59  
3 ส านักงานงบประมาณและการเงิน                          881,997.76  
4 ส านักงานกฎหมายและคดี                          880,501.29  
5 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ                          460,194.46  
6 ส านักงานจเรต ารวจ                       1,483,924.22  
7 ส านักงานตรวจสอบภายใน                          668,486.70  
8 ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า                          343,588.63  
9 กองบัญชาการต ารวจนครบาล                      10,276,104.92  

10 ต ารวจภูธรภาค 1                         6,532,486.51  
11 ต ารวจภูธรภาค 2                        4,364,819.31  
12 ต ารวจภูธรภาค 3                        3,340,149.41  
13 ต ารวจภูธรภาค 4                        5,760,937.88  
14 ต ารวจภูธรภาค 5                        5,197,434.76  
15 ต ารวจภูธรภาค 6                        1,838,821.54  
16 ต ารวจภูธรภาค 7                        5,542,673.77  
17 ต ารวจภูธรภาค 8                        4,979,650.05  
18 ต ารวจภูธรภาค 9                        3,217,404.85  
19 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง                        3,846,613.02  
20 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด                        2,961,672.51  
21 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล                          522,735.53  
22 ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง                        2,510,068.47  
23 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน                        8,120,528.99  

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  จ านวนเงิน (บาท)  
24 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ                        7,991,093.01  



หน้า ๔๕ 

 

 

25 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          327,750.52  
26 กองบัญชาการศึกษา                          364,128.06  
27 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ                          752,433.86  
28 โรงพยาบาลต ารวจ                      23,770,584.26  
29 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ                          978,833.17  
30 กองการต่างประเทศ                          101,858.88  
31 กองบินต ารวจ                          405,782.40  
32 กองวินัย                        1,530,835.14  

รวม                  115,938,051.53  

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
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