
 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2559  เวลา 10.30 น.  

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 
-------------------------------- 

 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8   

 ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

                         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8   

 ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

 ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

 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. ๒๕๕8 
 ตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕8 เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕7 นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 และส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติมภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และหากกรรมการฯ ท่านใดไม่ขอแก้ไขถือว่า
รับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 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. ๒๕๕8 สรุปได้ดังนี้ 

 งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 สินทรัพย์ 662,462,709.21 บาท 
 หนี้สิน   29,043,700.00 บาท 
 ทุน 633,419,009.21 บาท 

 งบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 รายรับ 136,299,711.91 บาท 
 รายจ่าย 118,495,801.31 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย   17,803,910.60 บาท 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 โดยวิธีทดสอบรายการทางบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไปเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕8 และผลของรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการส านักงาน -
ต ารวจแห่งชาติ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2559 ให้ความเห็นชอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในของ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินตามเสนอ      

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ สรุป

ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1.  การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ประชุมประจ าเดือน 

 ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุม เพ่ือ

พิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่ งชาติ ตลอดจนสนับสนุน 

และส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 22  มิถุนายน 2558 

  ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2558 

  ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

  ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 
2558 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เพ่ือรายงานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  

เร่ืองที่ 2.  การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ในรอบปี พ.ศ. 2558 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  และเส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง     
(ถนอมมิตร) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เร่ืองที่ 3.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
            ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕8 โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินการจัด
สวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ  และคณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนการด าเนินงาน 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 22,375,935.00 17,898,464.00 4,477,471.00 
๒. สวสัดิการสถานพักฟ้ืนและตากอากาศ       14,000.00 1,571,160.00 (1,557,160.00) 
๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 1,005,000.00 3,616,800.00 (2,611,800.00) 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 5,400,000.00 5,776,040.00 (376,040.00) 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 32,148,020.00 32,545,708.00 (397,688.00) 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 760,000.00 811,000.00 (51,000.00) 
7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 443,800.00 (443,800.00) 
9. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 216,125.00 (216,125.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงาน สวัสดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 523,200.00 (523,200.00) 

รวมทั้งสิ้น 61,702,955.00 63,425,497.00 (1,722,542.00) 
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เ พ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านสวัสดิการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมจาก             
แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 ดังนี้ 
 1.  อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้กับคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ร้านค้าและโภชนาคารเพ่ือเป็นงบลงทุนเพ่ิมเติมจากแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ .2558 ส าหรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบก๊าซ จ านวน 370,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้กับคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ร้านค้าและโภชนาคารเพ่ือเป็นงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องดูดควันภายในอาคารโภชนาคาร      
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวนเงิน 824,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

เร่ืองที่ 4.  การสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  

คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ หน้าที่ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์          
การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 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   
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 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. ๒๕๕8 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  
รวมทั้งสิ้น 420 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,760,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ ตรวจเยีย่ม รวมทั้งสิ้น 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) 

28 10,125,000 339 19,370,000 53 265,000 420 29,760,000 

         
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 4 ประจ าปี 2558 
 สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 98 สหกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,620,324.93
บาท (สิบสามล้านหกแสนสองหม่ืนสามร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)  เรียงล าดับสหกรณ์สังกัดแต่ละ
กองบัญชาการ ดังนี้ 
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ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   

1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ ากัด 114,400.00 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 1,289,300.67 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพล จ ากัด 435,567.11 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ ากัด 425,069.81 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด 19,221.00 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสื่อสาร จ ากัด 17,338.19 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 78,672.60 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ ากัด 57,231.59 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ ากัด 71,660.00 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที ่14 จ ากัด 66,921.06 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 78,037.47 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด 183,709.41 
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากัด 43,454.20 
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด 123,288.20 
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ ากัด 74,696.21 
16 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ ากัด 49,854.33 
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จ ากัด 143,058.00 
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ ากัด 155,148.90 
19 สหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ ากัด 111,278.00 
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ ากัด 31,522.69 
21 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ ๒  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด 3,600.00 
22 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 6  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด 5,358.00 
23 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายท่านมุก จ ากัด (กก.9 บก.กฝ.) 5,825.06 
24 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายนเรศวรมหาราช จ ากัด (กก.5 บก.กฝ.) 4,541.00 
25 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 17,949.00 
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด 152,595.98 
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรถไฟ จ ากดั 33,265.25 
28 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ จ ากดั 58,000.00 
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองบัญชาการศึกษา จ ากัด 10,052.77 
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ ากัด 80,063.55 
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท จ ากัด 67,248.07 
32 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด 52,546.28 



หน้า ๓๕ 

 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   

33 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด 4,000.00 
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จ ากัด 106,936.36 
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จ ากัด 182,116.00 
36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จ ากัด 145,848.99 
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จ ากัด 215,503.16 
38 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด 8,107.62 
39 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จ ากัด 3,426.76 
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จ ากัด 93,766.66 
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจันทบุรี จ ากัด 97,858.97 
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด 70,396.53 
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด 50,867.94 
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก จ ากัด 19,101.27 
45 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จ ากัด 144,145.97 
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด 55,872.80 
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด 200,000.00 
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 200,000.00 
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 260,000.00 
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 550,300.00 
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการต ารวจนครราชสีมา จ ากัด 375,900.00 
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 143,056.32 
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ ากัด 295,226.45 
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จ ากัด 257,625.00 
55 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 148,147.43 
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเลย จ ากัด 131,277.88 
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด 92,858.00 
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 48,916.10 
59 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 จ ากัด 38,857.52 
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด 338,168.03 
61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 4 จ ากัด 10,857.31 
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด 503,694.00 
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ ากัด 232,849.00 
64 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด 94,805.42 



หน้า ๓๖ 

 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   

65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จ ากัด 10,846.27 
66 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5 จ ากัด 6,548.00 
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด 300,000.00 
68 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร่ จ ากัด 222,250.00 
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร จ ากัด 129,375.00 
70 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด 272,508.50 
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ากัด 209,832.49 
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 จ ากัด 4,885.00 
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จ ากัด 228,089.94 
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 105,505.68 
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 20,000.00 
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด 131,119.60 
77 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครปฐม จ ากัด 100,000.00 
78 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด 94,521.47 
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 จ ากัด 6,697.26 
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ ากัด 138,150.00 
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพชรบุรี จ ากัด 88,549.29 
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุพรรณบุรี จ ากัด 94,600.00 
83 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ ากัด 42,531.70 
84 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 114,700.00 
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 350,000.00 
86 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ากัด 122,927.09 
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด 100,708.55 
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 จ ากัด 7,699.55 
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 498,715.97 
90 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบี่ จ ากัด 135,919.01 
91 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด 138,731.56 
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด 20,000.00 
93 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด 50,000.00 
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด 20,000.00 
95 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด 180,258.32 
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 268,544.79 
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ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   

97 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด 46,128.00 
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 179,020.00 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,620,324.93 
 
 

 การขอรับบริจาคเงินจากข้าราชการต ารวจ 

  ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 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 

29,208,700.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)     
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เร่ืองที่ 6. โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

 การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 

 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน-
ต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย กรณี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
อ าเภอจะนะ, อ าเภอนาทวี, อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 1,200,000. - บาท    
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553   โดยก าหนดเกณฑ์การ
ตรวจเยี่ยมบ 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. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 
690,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือน าส่งคืนกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จ านวนเงิน 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

 การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
 

 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน-
ต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  
ทั่วประเทศ (ยกเว้นพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส 
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ, อ าเภอนาทวี, อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย) ภายใน
วงเงิน 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.- 

หน่วยงานท่ีมี รองผู้ก ากับการ / สารวัตรใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 5,๐๐๐.- 

หน่วยงานที่มี สารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า 5,๐๐๐.- 

  
 สรุปยอดการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี พ.ศ. 2558    
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,457,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คงเหลือน าส่งคืนกองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ านวนเงิน 543,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  
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เร่ืองที่ 7.  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านสวัสดิการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการต ารวจ ครั้งที่ 13 จ านวน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  โครงการ “พัฒนาการดี  ชี วี มี สุ ข เพ่ือข้าราชการต ารวจที่ มีบุ ตรที่ มี ความต้องการพิ เศษ”                     
จ านวน 1,937,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 3.  โครงการสวัสดิการเพ่ือครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 4.  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
73,600.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 5.  จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในภารกิจต่างๆ จ านวน 10,500,000.- บาท 
(สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
  

เร่ืองที่ 8.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2559 
  คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติอนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ และได้อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ 
และเพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานให้กับคณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕9 ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
ที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะท างาน 

ประมาณการรายได้  
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สูงกว่า      
(ต่ ากว่า)รายจ่าย 

(บาท) 
๑. สวสัดิการสโมสรต ารวจ 22,375,935.00 17,898,464.00 4,477,471.00 

๒. สวสัดิการสถานพักฟ้ืนและตากอากาศ       14,000.00 1,571,160.00 (1,557,160.00) 
๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 1,005,000.00 3,616,800.00 (2,611,800.00) 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 5,400,000.00 5,776,040.00 (376,040.00) 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 32,148,020.00 32,545,708.00 397,688.00 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 760,000.00 811,000.00 (51,000.00) 
7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 443,800.00 (443,800.00) 

9. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 216,125.00 (216,125.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวสัดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 523,200.00 (523,200.00) 

รวมทั้งสิ้น 61,702,955.00 63,425,497.00 (1,722,542.00) 



หน้า ๔๑ 

 

 

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านสวัสดิการอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 2. สนับสนุนโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี  พ.ศ. 
2559 จ านวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หน้า ๔๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

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

 ผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงานในรอบปี พ.ศ. 2558 สรุปดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน บาท 
1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 4,539,077.11 
2 ส านักงานก าลังพล 634,425.59 
3 ส านักงานงบประมาณและการเงิน 833,252.93 
4 ส านักงานกฎหมายและคดี 789,031.27 
5 ส านักงานจเรต ารวจ 944,306.62 
6 ส านักงานตรวจสอบภายใน 763560.64 
7 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 10,967,055.27 
8 ต ารวจภูธร ภาค 1 6,451,168.06 
9 ต ารวจภูธร ภาค 2 4,353,911.40 

10 ต ารวจภูธร ภาค 3 3,555,693.51 
11 ต ารวจภูธร ภาค 4 5,928,544.63 
12 ต ารวจภูธร ภาค 5 4,083,462.41 
13 ต ารวจภูธร ภาค 6 1,894,466.83 
14 ต ารวจภูธร ภาค 7 4,875,973.12 
15 ต ารวจภูธร ภาค 8 6,477,463.44 
16 ต ารวจภูธร ภาค 9 1,131,805.02 
17 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 3,215,987.84 
18 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 2,046,790.77 
19 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 791,783.12 
20 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 4,459,972.86 
21 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 7,367,447.48 
22 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 7,842,108.80 
23 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 270,652.00 
24 กองบัญชาการศึกษา 355,086.97 
25 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 1,655,090.19 
26 โรงพยาบาลต ารวจ 19,599,643.91 



หน้า ๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ล าดับ หน่วยงาน บาท 
27 ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 331,607.23 
28 ส านักงานเลขานุการต ารวจ 1,054,151.66 
29 กองการต่างประเทศ 101,679.91 
30 กองบินต ารวจ 488,397.76 
31 กองวินัย 1,457,129.49 

 รวม 109,260,727.84 



หน้า ๔๔ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 
นโยบายการจัดสวัสดิการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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



หน้า ๔๕ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องอื่นๆ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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มติที่ประชุม  
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