
 

 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วันพุธท่ี 13 กันยายน  2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. 

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

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9   

 ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

                         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9   

 ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

 ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

 ระเบียบวาระที่ 6 นโยบายการจัดสวัสดกิาร และซักถามแสดงความคดิเห็น 

   เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     

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

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
 ตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕8 นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 และส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติมภายในวันที่  29 ธันวาคม 2559 และหากกรรมการฯ ท่านใดไม่ขอแก้ไขถือว่า
รับรองรายงานการประชุม  ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หน้า ๓ 

 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 



หน้า ๔ 

 

 

 



หน้า ๕ 

 

 

 



หน้า ๖ 

 

 

 



หน้า ๗ 

 

 

 



หน้า ๘ 

 

 

 



หน้า ๙ 

 

 

 



หน้า ๑๐ 

 

 

 



หน้า ๑๑ 

 

 

 



หน้า ๑๒ 

 

 

 



หน้า ๑๓ 

 

 

 



หน้า ๑๔ 

 

 

 



หน้า ๑๕ 

 

 

 



หน้า ๑๖ 

 

 

 



หน้า ๑๗ 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๘ 

 

 

 



หน้า ๑๙ 

 

 

 

 

 



หน้า ๒๐ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติให้ ผู้บังคับการกองการเงิน/กรรมการ -
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก -
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. ๒๕๕9 สรุปได้ดังนี้ 

 งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 สินทรัพย์ 659,377,761.53 บาท 
 หนี้สิน   34,252,088.85 บาท 
 ทุน 625,125,672.68 บาท 

 งบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 รายรับ 133,863,914.15 บาท 
 รายจ่าย 147,105,423.53 บาท 
 รายจ่ายสูงกว่ารายรับ   (13,241,509.38) บาท 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 โดยวิธีทดสอบรายการทางบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไปเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕9 และผลของรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการส านักงาน -
ต ารวจแห่งชาติ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2560 ให้ความเห็นชอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕9 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในของ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินตามเสนอ      

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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



หน้า ๒๑ 

 

 

 



หน้า ๒๒ 

 

 

 
 

 

 

 

 



หน้า ๒๓ 

 

 

 

 

 
 



หน้า ๒๔ 

 

 

 
 

   

 



หน้า ๒๕ 

 

 

 
 
 



หน้า ๒๖ 

 

 

 

 
 



หน้า ๒๗ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2559 ของคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ สรุป

ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1.  การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ประชุมประจ าเดือน 

 ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุม เพ่ือ

พิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุน  

และส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 25  พฤษภาคม 2559 

  ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 29  มิถุนายน  2559 

  ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 

  ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 

  ครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 

  ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 

  ครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกรท์ี่ 23 ธันวาคม 2559 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 
2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เพ่ือรายงานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  
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เร่ืองที่ 2.  การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ในรอบปี พ.ศ. 2559 กิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดให้มีขึ้น ดังนี้ 

 กิจการสวัสดิการ บริหารโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ รวม 6 ประเภท  ดังนี้ 
 1. สวัสดิการสโมสรต ารวจ   
 2. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 3. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ      
 4. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร  
 5. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 
 6. สวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ  
 

 กิจกรรมสวัสดิการ   ด าเนินการโดยคณะท างานหรือหน่วยงาน คือ 
 1. การช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการ
โดยคณะท างาน 
 2. รถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ  ด าเนินการโดย กองพลาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง             
ซ่ึงเปิดให้บริการ 3 เส้นทาง ดังนี้     
  2.1 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2.2 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2.3 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตร) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

เร่ืองที่ 3.  การสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  

 ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕9 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  รวม 610 ราย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49,722,500.- บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

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

57 21,140,000 469 28,162,500 84 420,000 610 49,722,500 
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เร่ืองที่ 4. การขอรับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่องครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 
 สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 96 สหกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,864,137.65 บาท 
(สิบห้าล้านแปดแสนหกหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์ )  เรียงล าดับสหกรณ์สังกัด 
แต่ละกองบัญชาการ ดังนี้ 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   

1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ ากัด 138,600.00 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 1,400,100.00 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพล จ ากัด 528,000.00 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ ากัด 477,404.27 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด 33,057.00 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสื่อสาร จ ากัด 19,979.75 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 530,000.00 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 84,594.74 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จ ากัด 53,519.95 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ ากัด 67,119.31 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ ากัด 80,719.00 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จ ากัด 76,710.00 
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 100,058.96 
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด 208,254.38 
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากัด 48,940.63 
16 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด 154,307.51 
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ ากัด 86,264.12 
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ ากัด 56,342.00 
19 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ ากัด 164,095.00 
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ ากัด 125,466.00 
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ ากัด 35,436.39 
22 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ ๒  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด 3,700.00 



หน้า ๓๐ 

 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   
23 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 5  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด 4,350.00 
24 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 9  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด 6,750.94 
25 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด 35,521.98 
26 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จ ากัด 65,426.57 
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด 170,480.70 
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรถไฟ จ ากัด 46,247.39 
29 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ จ ากดั 61,167.20 
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองบัญชาการศึกษา จ ากัด 11,030.00 
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท จ ากัด 10,000.00 
32 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด 78,009.48 
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จ ากัด 115,963.40 
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จ ากัด 210,603.78 
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จ ากัด 164,236.41 
36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จ ากัด 242,481.98 
37 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด 8,733.46 
38 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จ ากัด 3,149.41 
39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จ ากัด 104,093.78 
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด 74,683.71 
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จ ากัด 162,231.94 
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด 64,037.13 
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด 200,000.00 
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 200,000.00 
45 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 100,000.00 
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 642,465.94 
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 166,384.80 
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จ ากัด 274,183.00 
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 117,342.25 
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด 93,344.00 
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 60,164.81 
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 จ ากัด 47,808.22 
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด 363,620.30 
54 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 4 จ ากัด 13,578.56 
55 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด 564,215.00 



หน้า ๓๑ 

 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ ากัด 257,831.00 
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด 115,026.70 
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จ ากัด 15,120.57 
59 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจศรีสะเกษ จ ากัด 100,000.00 
60 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5 จ ากัด 8,180.00 
61 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 5 จ ากัด 517,000.00 
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด 300,000.00 
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร่ จ ากัด 100,000.00 
64 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร จ ากัด 145,027.00 
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด 126,028.77 
66 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ากัด 242,085.17 
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จ ากัด 251,743.00 
68 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จ ากัด 181,845.00 
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด 124,052.37 
70 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 111,527.45 
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด 145,491.66 
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครปฐม จ ากัด 123,657.29 
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด 106,457.71 
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 จ ากัด 9,639.13 
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ ากัด 163,107.00 
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุพรรณบุรี จ ากัด 98,800.00 
77 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ ากัด 44,707.34 
78 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 120,000.00 
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 100,000.00 
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ากัด 145,007.99 
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 จ ากัด 5,700.00 
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 556,707.43 
83 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบี่ จ ากัด 165,901.93 
84 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด 94,996.43 
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 30,000.00 
86 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง จ ากัด 83,482.84 
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด 100,000.00 
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด 20,000.00 



หน้า ๓๒ 

 

 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค 

 (บาท)   
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด 204,570.32 
90 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 292,360.20 
91 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุดราธานี จ ากัด 277,198.38 
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด 126,613.33 
93 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จ ากัด 196,400.00 
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 10,000.00 
95 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ ากัด 92,896.49 
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด 1,000,000.00 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,864,137.65 
 
 

เร่ืองที่ 5. การขอรับบริจาคเงินจากข้าราชการต ารวจ 

  คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 โดย    
เป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับบริจาคเงินตามระดับ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง อัตราขอรับบริจาค 

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 

ผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 1,000 บาท 

รองผู้บังคับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 600 บาท 

ผู้ก ากับการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 400 บาท 

รองผู้ก ากับการ / สารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 300 บาท 

รองสารวัตร หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 200 บาท 

ผู้บังคับหมู่ / นักเรียนนายร้อยต ารวจ /ลูกจ้างประจ า 100 บาท 

   

 สรุปยอดเงินที่ ได้ รับบริจาคจากข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าทั่ วประเทศ  เป็นเงินทั้ งสิ้ น 
28,547,706.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)     



หน้า ๓๓ 

 

 

เร่ืองที่ 6. โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน-ต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจในพื้นที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส 
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ, อ าเภอนาทวี, อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย ภายใน
วงเงินไม่เกินปีละ 1,200,000.- บาท    (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 

เร่ืองที่ 7. การตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ (ยกเว้นพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ภายใน
วงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

เร่ืองที่ 8.  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ (มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและสติปัญญา) เพ่ือดูแลด้านสวัสดิการความเป็นอยู่ รวม 176 ราย รายละ 5,000.- บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 880,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการต ารวจ ครั้งที่ 14 จ านวนเงิน 750,000. - บาท (เจ็ดแสน 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 3.  สนับสนุนเงินเพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ าให้กับสโมสรต ารวจที่ช ารุด จ านวน 50,200.- บาท (ห้าหมื่นสอง
ร้อยบาทถ้วน)                
 4.  สนับสนุนเงินเพ่ือจัดท าพร้อมติดตั้งตู้ยาม และก่อสร้างรั้วโปร่ง พร้อมหลังคาโรงจอดรถ โครงการ
บ้านเอื้ออาทรนครปฐม จ านวน 1,018,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 5.  ปรับปรุงเก้าอ้ีอัฒจันทร์สนามกีฬาบุณยะจินดา จ านวน 1,279,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 6.  สนับสนุนเงินเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
บุ คลากรและสวัสดิ การส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ  (ระยะที่  1 ) จ านวน  15 ,000 ,000 .- บ าท                     
(สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
 7.  สนับสนุนเงินจัดหาวัสดุส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในภารกิจต่างๆ          
รวม 3 รายการ คือ เสื้อกันฝนแบบคลุมเข่า เข็มขัดด้ายถักสีด า และเสื้อยืดคอกลมสีขาว ให้กับ สกบ.                     
จ านวน 11,760,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 8.  สนับสนุนเงินเพ่ือจัดหาเครื่องแบบชุดกีฬาต ารวจ ให้กับ สกบ. จ านวน 6,426,200.- บาท       
(หกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
   
  

 



หน้า ๓๔ 

 

 

เร่ืองที่ 9.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2560 
  คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติอนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
( 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 ) โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นงบประมาณใน
การด าเนินการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ และเพ่ือเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินงานให้กับคณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะท างาน 

ประมาณการรายได้  
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สูงกว่า      
(ต่ ากว่า)รายจ่าย 

(บาท) 
๑. สวสัดิการสโมสรต ารวจ 19,180,000.00 17,500,564.00 1,679,436.00 

๒. สวสัดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ 
    สวัสดิการ ตร. 

31,257,600.00 20,201,760.00 11,135,840.00 

๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 2,255,000.00 2,228,240.00 26,760.00 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 5,400,000.00 5,388,740.00 11,260.00 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 31,790,000.00 31,787,940.00 2,060.00 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ 770,000.00 759,000.00 11,000.00 
7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 467,800.00 (467,800.00) 

9. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 214,375.00 (214,375.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวสัดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 526,000.00 (526,000.00) 

รวมทั้งสิ้น 90,652,600.00 79,097,619.00 11,554,981.00 
  
นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ -

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือจัดท าโครงการด้านสวัสดิการอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจในพื้นที่เสี่ยงภัยประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 
1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 2. โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 
จ านวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  

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

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

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

 



หน้า ๓๕ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

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

 ในรอบปี พ.ศ. 2559 มีเงินกองทุนสวัสดิการระดับหน่วยงาน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน บาท 
1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 2,331,311.00 
2 ส านักงานก าลังพล 1,025,286.57 
3 ส านักงานงบประมาณและการเงิน 128,958.18 
4 ส านักงานกฎหมายและคดี 628,258.39 
5 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 594,436.68 
6 ส านักงานจเรต ารวจ 944,306.62 
7 ส านักงานตรวจสอบภายใน 724,778.93 
8 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 12,829,511.38 
9 ต ารวจภูธร ภาค 1 6,076,012.34 

10 ต ารวจภูธร ภาค 2 4,352,119.94 
11 ต ารวจภูธร ภาค 3 3,297,802.18 
12 ต ารวจภูธร ภาค 4 1,627,532.19 
13 ต ารวจภูธร ภาค 5 4,112,636.96 
14 ต ารวจภูธร ภาค 6 1,953,378.10 
15 ต ารวจภูธร ภาค 7 4,925,133.63 
16 ต ารวจภูธร ภาค 8 5,675,011.24 
17 ต ารวจภูธร ภาค 9 1,157,599.11 
18 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 3,293,859.07 
19 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 1,798,227.17 
20 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 337,279.56 
21 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 3,094,772.98 
22 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 4,994,501.40 
23 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 7,499,687.12 
24 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 341,497.92 
25 กองบัญชาการศึกษา 641,515.00 
26 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 1,758,622.57 



หน้า ๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 โรงพยาบาลต ารวจ 21,037,139.41 
28 ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 325,513.43 
29 ส านักงานเลขานุการต ารวจ 1,013,713.03 
30 กองการต่างประเทศ 107,944.06 
31 กองบินต ารวจ 207,351.57 
32 กองวินัย 1,385,962.60 

 รวม 102,282,270.97 



หน้า ๓๗ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 
นโยบายการจัดสวัสดิการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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



หน้า ๓๘ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม  

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

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

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

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

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

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

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


