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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี้พ.ศ.้๒๕62 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีท่ี้12้กันยายน้2562 เวลา้13.30้น.้ 
ณ้ห องประชุม้ศกป.ตร.้ชั้น้20้อาคาร้1้ตร. 

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

 ระเบียบวาระที่้๑ เร่ืองที่ประธานแจ งให ที่ประชุมทราบ ้ 

 ระเบียบวาระที่้๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61้ 

 ระเบียบวาระที่้๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้  ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61้้ 

 ระเบียบวาระที่้๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ้ 

   ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 

 ระเบียบวาระที่้5 รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับหน่วยงาน้ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 

 ระเบียบวาระที่้6 การน าที่ดินและอาคารสถานที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปจดัหา 

   ประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

 ระเบียบวาระที่้7 นโยบายการจัดสวัสดกิาร้และซักถามแสดงความคดิเห็น 

   เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ้ 

 ระเบียบวาระที่้8 เร่ืองอื่นๆ้(ถ ามี) ้ ้ 
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ระเบียบวาระที่้๑ 
เรื่องท่ีประธานแจ งให ท่ีประชุมทราบ 
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หน า้๒ 

ระเบียบวาระที่้2 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 
 ตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ๒๕61 เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบปี พ.ศ. ๒๕60 นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 และส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเตมิภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์
ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่้๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 
 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. ๒๕61 สรุปได้ดังนี้ 

➢ งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 สินทรัพย์ 669,301,108.23 บาท 
 หนี้สิน     4,122,428.14 บาท 
 ทุน 665,178,680.09 บาท 

➢       งบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 รายรับ 124,079,766.24 บาท 
 รายจ่าย 115,236,668.45 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     8,843,097.79 บาท 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายงาน การประเมินความเหมาะสมของการแสดงรายงานที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
และมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕61 และผลของรายรับ-รายจ่าย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการส านักงาน-ต ารวจแห่งชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2562 ให้ความเห็นชอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕61 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในของ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินตามเสนอ      
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ระเบียบวาระที่้4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

สรุปดังนี้ 

เร่ืองที่้1.้้การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ในรอบปี พ.ศ. 2561 กิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดให้มีขึ้น ดังนี้ 
 1. สวัสดิการสโมสรต ารวจ   

 2. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 3. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ      

 4. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร  

 5. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 

 6. สวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ  
 7. การช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  
 8. รถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ  ด าเนินการโดย กองพลาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
เปิดให้บริการ 3 เส้นทาง ดังนี้     
  8.1 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  8.2 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  8.3 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตร) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

เร่ืองที่้2.้้การสงเคราะห์ข าราชการต ารวจที่ได รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน าที่้ 

 ในรอบปี พ.ศ. ๒๕61 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  รวม 276 
ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,294,000.- บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

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

21 6,125,000 185 11,855,000 70 314,000 276 18,294,000 
        

 
 



หน า้๒๖ 

เรื่องที่ ้3.้้การรับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่อง ครั้งที่ 7  
 สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ วันที่ 16 ส.ค. 62  รวม 97 สหกรณ์ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,558,148.33 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวนเงินบริจาค  
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด      240,300.00  
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด   1,740,300.00  
3 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสันติบาล-พิสูจน์หลกัฐานต ารวจ จ ากดั      540,204.20  

ส านักงานผู บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   
4 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินต ารวจ จ ากัด        50,897.44  

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง   
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด        37,221.00  

ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสื่อสาร จ ากัด        33,205.00  

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด        96,359.36  
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จ ากัด        81,127.18  
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จ ากัด        88,061.14  

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด      286,279.16  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ ากัด        10,000.00  
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จ ากัด      264,862.00  
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากัด        61,491.71  
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ ากัด      116,000.00  
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด      213,128.47  
16 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ ากัด      101,889.58  
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ ากัด        73,284.00  
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จ ากัด      165,012.58  
19 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ ากัด      197,674.00  
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ ากัด      152,446.00  
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ ากัด        55,578.75  
22 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด                  4,300.00  
23 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 5 กองบังคับการพิเศษ จ ากัด (ค่ายนเรศวรมหาราช)          4,620.00  
24 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 6  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด                   6,570.00  
25 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด (ค่ายท่านมุก)          7,072.43  



หน า้๒๗ 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวนเงินบริจาค  
26 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จ ากัด (บก.สอ.ตชด.)        84,472.26  
27 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด        45,858.27  
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง   
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด      202,360.14  
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรถไฟ จ ากัด        66,477.26  
กองบัญชาการศึกษา   
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองบัญชาการศึกษา จ ากัด        12,249.25  
ต ารวจภูธรภาค 1   
31 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด        96,025.01  
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 จ ากัด        10,000.00  
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ ากัด        93,734.81  
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท จ ากัด        10,000.00  
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จ ากัด      137,255.73  
36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอ่างทอง จ ากัด      120,000.00  
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จ ากัด      251,789.00  
38 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จ ากัด      177,649.80  
39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จ ากัด      291,673.16  
ต ารวจภูธรภาค 2  

40 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด          8,828.97  
41 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จ ากัด          4,130.43  
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จ ากัด      123,222.36  
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจันทบุรี จ ากัด      135,558.59  
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด        88,034.69  
45 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด        85,578.83  
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จ ากัด      179,671.42  
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด        87,000.00  
ต ารวจภูธรภาค 3   
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด      200,000.00  
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      200,000.00  
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการต ารวจนครราชสีมา จ ากัด      300,000.00  
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด      100,000.00  
ต ารวจภูธรภาค 4  

52 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ ากัด      356,183.92  
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจมหาสารคาม จ ากัด      266,000.00  
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด      129,911.92  
55 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด        91,321.56  
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด        48,133.32  

   



หน า้๒๘ 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวนเงินบริจาค  
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 จ ากัด        70,975.64  
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด      385,889.21  
59 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด      654,000.00  
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ ากัด      286,000.00  
61 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด        98,821.71  
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จ ากัด        31,060.00  
ต ารวจภูธรภาค 5   
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากัด      150,000.00  
64 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5 จ ากัด        17,015.00  
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ากัด      119,057.21  
66 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด      300,000.00  
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา จ ากัด      100,000.00  
68 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน จ ากัด      100,000.00  
ต ารวจภูธรภาค 6   
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร จ ากัด      100,000.00  
70 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด      150,212.76  
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ากัด      265,407.36  
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จ ากัด      190,003.00  
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ากัด      100,000.00  
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด        94,403.24  
ต ารวจภูธรภาค 7   
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 จ ากัด        10,875.00  
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด      189,581.93  
77 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครปฐม จ ากัด      132,748.26  
78 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด      128,297.77  
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพชรบุรี จ ากัด        99,428.89  
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุพรรณบุรี จ ากัด      119,900.00  
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ ากัด        50,149.64  
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด      136,053.92  
ต ารวจภูธรภาค 8   
83 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 จ ากัด          8,300.00  
84 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด      100,000.00  
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ากัด      171,451.78  
86 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด      173,156.09  
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด      702,835.67  
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบี่ จ ากัด      197,510.22  
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด      179,009.52  

   



หน า้๒๙ 

ต ารวจภูธรภาค 9   
ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวนเงินบริจาค  
90 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด        30,000.00  
91 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด      100,000.00  
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด        30,000.00  
93 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด        25,000.00  
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด      223,989.29  
95 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด      356,010.52  
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด        10,000.00  
โรงพยาบาลต ารวจ  

97 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด      540,000.00  
  รวม้97 สหกรณ์ 15,558,148.33  

 

 

เร่ืองที่้4.้้การรับบริจาคเงินจากข าราชการต ารวจ 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 7 โดยเป็นการขอรับบริจาค
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคเงินด้วยความสมัครใจตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

 

ต าแหน่ง อัตราขอรับบริจาค 
ผบ.ตร. 10,000 บาท 
พล.ต.อ. 5,000 บาท 
พล.ต.ท. 3,000 บาท 
พล.ต.ต. 2,000 บาท 
พ.ต.อ. 1,000 บาท 
พ.ต.ท. 500 บาท 
พ.ต.ต. 400 บาท 
ร.ต.อ. 300 บาท 
ร.ต.ท. 200 บาท 
ร.ต.ต. 150 บาท 
ด.ต.-ส.ต.ต., นรต., นสต. และลูกจ้างประจ า 100 บาท 

 
 สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าทั่วประเทศ ณ วันที่ 16 ส.ค. 62 
เป็นเงินทั้งสิ้น 34,218,752.- บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)     

 

 

 

 



หน า้๓๐ 

เร่ืองที่้5.้้โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ, อ าเภอนาทวี, อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย ภายในวงเงินไม่เกิ นปีละ 
1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 

เร่ืองที่้6.้้โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน าที่ราชการ 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ยกเว้นพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ภายในวงเงิน 5,000,000.- บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน)  
 

เร่ืองที่้7.้้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนเงินเพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรและสวัสดิการ ตร. ระยะท่ี 2 (วิลล่า) เป็นจ านวนเงิน 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 2. สนับสนุนเงินเพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในภารกิจต่างๆ 
จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เสื้อกันฝนสีแสดแบบคลุมเข่า จ านวน 10,800 ตัว, เข็มขัดด้ายถักสีด า จ านวน 
10,800 เส้น และเสื้อยืดคอวีสีขาว จ านวน 32,400 ตัว  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,340,000.- บาท  
(สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อ 2 พ.ค. 61 
 3. สนับสนุนเงินเพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในภารกิจต่างๆ 
เพ่ิมเติม จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เสื้อกันฝนสีแสดแบบคลุมเข่า จ านวน 12,000 ตัว, เข็มขัดด้ายถักสีด า 
จ านวน 12,000 เส้น และเสื้อยืดคอวีสีขาว จ านวน 36,000 ตัว  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600,000.- บาท  
(สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) เมื่อ 21 ธ.ค. 61 

 

 

 

 



หน า้๓๑ 

เร่ืองที่้8.้้แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี้พ.ศ.้2562 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติอนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
( ตามปีปฏิทิน ) โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
จัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ และเพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานให้กับ
คณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี้พ.ศ.้2562 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรมระดับ ตร.
และคณะท างาน 

ประมาณการรายได ้้
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) 

รายได สูงกว่า้้้้้้
(ต่ ากว่า)รายจ่าย้

(บาท) 
๑. สวสัดิการสโมสรต ารวจ 20,950,000.00 20,864,998.60 85,001.40 

๒. สวสัดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ 
    สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

35,147,000.00 27,342,140.00 7,804,860.00 

๓. สวสัดิการสนามกีฬาต ารวจ 1,895,000.00 4,713,440.00 (2,818,440.00) 
๔. สวสัดิการร้านค้าและโภชนาคาร 4,992,000.00 6,092,765.00 (1,100,765.00) 
5. สวสัดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 35,452,940.00 35,416,684.00 36,256.00 
๖. สวสัดิการสรา้งเสริมสุขภาพข้าราชการ 
    ต ารวจ 

865,200.00 759,000.00 106,200.00 

7. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 476,800.00 (476,800.00) 
8. กิจกรรมรถรับ-ส่งข้าราชการต ารวจ - 136,756.30 (136,756.30) 
9. คณะอนุกรรมการแผนงานสวสัดิการ - 23,200.00 (23,200.00) 
10. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ ส านักงาน 
      ต ารวจแห่งชาติ 

- 334,000.00 (334,000.00) 

รวมทั้งสิ้น 99,302,140.00 96,159,783.90 3,142,356.10 
  

 จึงน าเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ 
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หน า้๓๒ 

ระเบียบวาระที่้5 
รายงานยอดเงินกองทุนสวัสดิการระดับหน่วยงาน  

ประจ าปี้พ.ศ.้๒๕61 
   ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองบัญชาการ หรือระดับกองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงานเพ่ือจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้กั บข้าราชการ
ต ารวจภายในหน่วยงาน 

   ในรอบปี พ.ศ. 2561 มีเงินกองทุนสวัสดิการระดับหน่วยงาน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน บาท 
1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 4,694,112.86 
2 ส านักงานก าลังพล 774,066.87 
3 ส านักงานงบประมาณและการเงิน 392,379.51 
4 ส านักงานกฎหมายและคดี 743,511.76 
5 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 506,914.96 
6 ส านักงานจเรต ารวจ 805,591.75 
7 ส านักงานตรวจสอบภายใน 688,537.15 
8 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 13,183,719.39 
9 ต ารวจภูธร ภาค 1 16,566,695.92 

10 ต ารวจภูธร ภาค 2 5,344,161.27 
11 ต ารวจภูธร ภาค 3 3,886,448.04 
12 ต ารวจภูธร ภาค 4 5,923,030.22 
13 ต ารวจภูธร ภาค 5 2,984,109.69 
14 ต ารวจภูธร ภาค 6 2,058,066.68 
15 ต ารวจภูธร ภาค 7 5,115,717.20 
16 ต ารวจภูธร ภาค 8 3,646,142.17 
17 ต ารวจภูธร ภาค 9 791,376.01 
18 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 3,228,108.13 
19 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 2,362,177.69 
20 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 811,889.18 
21 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 2,506,507.12 
22 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 4,994,501.50 
23 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 7,640,951.83 
24 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,020,020.99 
25 กองบัญชาการศึกษา 1,984,924.01 
26 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 3,336,919.80 
27 โรงพยาบาลต ารวจ 10,085,657.20 



หน า้๓๓ 

 

 

 

 

 
  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ล าดับ หน่วยงาน บาท 
28 ส านักงานเลขานุการต ารวจ 990,175.69 
29 กองการต่างประเทศ 161,978.64 
30 กองบินต ารวจ 124,082.95 
31 กองวินัย 1,302,474.73 

 รวม 108,654,950.91 



หน า้๓๔ 

ระเบียบวาระที่้6 

การน าท่ีดินและอาคารสถานที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปจัดหา 

ประโยชน์เพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0001(บร1)/ว45 ลง 10 ก.ย.49 เรื่องการน า
ที่ดินและหรืออาคารสถานที่ ตร. ไปจัดหาประโยชน์ โดยให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรณีน า
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของส านักงานต ารวจแห่ งชาติที่ เป็นที่ ราชพัสดุ  หรือตามกฎหมาย อ่ืน ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งที่ดินเช่าของหน่วยงานในสังกัด ไปด าเนินการจัดหา
ประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการ จัดสรรเงินเข้ากองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใน
อัตราร้อยละ 20 ส าหรับร้อยละ 80 น าเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงานทุกกรณี 

  ผลการส ารวจ มีหน่วยงานที่น าส่งเงินจากการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจแล้วน าเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 20 ขณะนี้มี 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
  (1) กองโยธาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
  (2) โรงพยาบาลต ารวจ 
  (3) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 
  (4) ส านักงานก าลังพล 
  (5) กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
  (6) กองบังคับการต ารวจจราจร 
  (7) ต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 

  จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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