
หน้า Error! Number cannot be represented in specified format. 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วันอังคาร ท่ี 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.  

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

 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  

 ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

                         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63   

 ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

 ระเบียบวาระที่ 5 รายงานเงินกองทุนสวัสดกิารระดับหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

 ระเบียบวาระที่ 6 การน าที่ดินและอาคารสถานที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปจดัหา 

   ประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

 ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายการจัดสวัสดกิาร และซักถามแสดงความคดิเห็น 

   เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     
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ระเบียบวาระที่ ๑ 
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ระเบียบวาระที่ 2 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
 ตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน ๒๕63 เพ่ือรายงานผลการจัดสวัสดิการในรอบปี พ.ศ. ๒๕62 นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 และส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติมภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์
ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

 จึงน าเรียนคณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิกเพ่ือโปรดทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๓ 
รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
 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. ๒๕63 สรุปได้ดังนี้ 

 งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
 สินทรัพย์ 736,977,455.67 บาท 
 หนี้สิน     1,508,000.00 บาท 
 ทุน 735,469,455.67 บาท 

       งบรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
 รายรับ 172,322,406.29 บาท 
 รายจ่าย 153,378,869.35 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย   18,943,536.94 บาท 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ -
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายงาน การประเมินความเหมาะสมของการแสดงรายงานที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม และ
มีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕63 และผลของรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการส านักงาน-ต ารวจแห่งชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
วันที่ 8 เมษายน 2564 (การประชุมเพ่ิมเติม) ให้ความเห็นชอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในของ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินตามเสนอ      

มติที่ประชุม 
.......................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................   



หน้า ๒๗ 

 



หน้า ๒๘ 

 

 

 



หน้า ๒๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๓๐ 

 
 
 
 

 



หน้า ๓๑ 

 
 
 



หน้า ๓๒ 

 



หน้า ๓๓ 

 



หน้า ๓๔ 

 



หน้า ๓๕ 

 



หน้า ๓๖ 

 
 
 
 



หน้า ๓๗ 

ระเบียบวาระที่ 4 
รายงานผลการจัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สรุปดังนี้ 

เร่ืองที่ 1.  การจัดกิจการหรือกิจกรรมระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ในรอบปี พ.ศ. 2563 กิจการและกิจกรรมสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ-
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดให้มีขึ้น ดังนี้ 
 1. สวัสดิการสโมสรต ารวจ   

 2. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (อ าเภอบางละมุง         

  จังหวัดชลบุรี) 

 3. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (อ าเภอชะอ า  

  จังหวัดเพชรบุรี) 

 4. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ      

 5. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร  

 6. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 

 7. สวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจ  

 8. การช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  
 9. รถรับ -ส่งข้าราชการต ารวจ  ด าเนินการโดย กองพลาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
  เปิดให้บริการ 3 เส้นทาง ดังนี้     
   9.1 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   9.2 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    9.3 เส้นทางอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตร) – ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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เร่ืองที่ 2.  การสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  
 ในรอบปี พ.ศ. ๒๕63 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,363,000.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ ตรวจเยี่ยม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ครั้ง) (บาท) (บาท) 

26 7,375,000 244 16,690,000 62 298,000 24,363,000 

        

เรื่องที่  3.  การรับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการขอรับบริจาคต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8  
 สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2563  รวม 119 สหกรณ์ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 19,253,906.74 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่สหกรณ์ จ านวนเงินบริจาค 

1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด     287,800.00  
2 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจแห่งชำต ิจ ำกัด   1,527,564.32  
3 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจสอบสวนกลำง-ต ำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลกัฐำนต ำรวจ จ ำกัด    555,257.69  
4 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจกองพลำธิกำรและสรรพำวุธ จ ำกัด       34,552.25  
5 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจก ำลังพล จ ำกัด     630,000.00  
6 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินต ำรวจ จ ำกัด       66,985.70  
7 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจนครบำล จ ำกัด   1,000,000.00  
8 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 1 จ ำกัด     109,221.01  
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 1 จ ำกัด       10,000.00  

10 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ ำกัด       63,875.19  
11 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจภูธรจังหวัดชัยนำท จ ำกัด       10,000.00  
12 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำกัด     146,964.64  
13 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจอ่ำงทอง จ ำกัด       50,000.00  
14 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจภูธรจังหวัดปทุมธำนี จ ำกัด     254,464.63  
15 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จ ำกัด       30,000.00  



หน้า ๓๙ 

 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์  จ านวนเงินบริจาค  

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ ากัด      30,000.00  
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จ ากัด       94,480.07  
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี จ ากัด     290,983.89  
19 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด        9,784.26  
20 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 2 จ ากัด         4,000.55  
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จ ากัด     131,627.01  
22 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจันทบุรี จ ากัด     146,128.18  
23 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด       95,555.00  
24 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด       92,932.41  
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก จ ากัด       31,023.00  
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จ ากัด     197,333.33  
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด       96,517.99  
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด     200,000.00  
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร จ ากัด     100,000.00  
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด     200,000.00  
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด     150,000.00  
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจศรีสะเกษ จ ากัด     200,000.00  
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด     200,000.00  
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการต ารวจนครราชสีมา จ ากัด     300,000.00  
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด     100,000.00  
36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ ากัด     394,457.41  
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จ ากัด     364,360.00  
38 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจมหาสารคาม จ ากัด     275,857.00  
39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด     100,000.00  
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเลย จ ากัด       60,000.00  
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม จ ากัด       98,208.25  
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด   64,844.09  
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 จ ากัด       77,917.77  
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด     300,000.00  
45 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 4 จ ากัด       37,252.39  
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด     450,000.00  
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ ากัด     315,700.00  
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด     100,298.81  
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จ ากัด       42,386.87  



หน้า ๔๐ 

 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์  จ านวนเงินบริจาค  

50 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากัด    100,000.00  
51 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5 จ ากัด       15,700.00  
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด     100,000.00  
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ากัด       50,000.00  
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด     100,000.00  
55 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด     100,000.00  
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา จ ากัด     100,000.00  
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร่ จ ากัด     100,000.00  
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน จ ากัด     100,000.00  
59 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 จ ากัด        6,381.68  
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร จ ากัด     100,000.00  
61 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด     156,959.33  
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ากัด      276,064.40  
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จ ากัด     100,000.00  
64 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จ ากัด     267,000.00  
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด     150,000.00  
66 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จ ากัด     196,617.00  
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด     136,195.05  
68 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 จ ากัด       11,030.00  
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด     204,754.78  
70 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด     147,687.05  
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ ากัด     242,570.00  
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพชรบุรี จ ากัด     107,783.05  
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุพรรณบุรี จ ากัด     129,200.00  
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ ากัด       53,075.99  
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด     151,612.97  
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 จ ากัด       44,242.00  
77 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด     100,000.00  
78 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ากัด     166,945.31  
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง จ ากัด       50,000.00  
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด       30,000.00  
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด     711,687.65  
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด     174,669.01  
83 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด       30,000.00  
84 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด     100,000.00  
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด       30,000.00 



หน้า ๔๑ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์  จ านวนเงินบริจาค  
86 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด       25,000.00  
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด     238,378.90  
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด     378,808.05  
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด       70,143.00  
90 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด     301,189.00  
91 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน้ า จ ากัด     208,590.67  
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจป่าไม้ จ ากัด       41,100.00  
93 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ ากัด 79,500.00 
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด     101,632.28  
95 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จ ากัด 84,759.14  
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ ากัด 84,935.30  
97 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จ ากัด       85,044.45  
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด     117,481.00  
99 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด     306,434.65  

100 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ ากัด       10,000.00  
101 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จ ากัด     271,900.00  
102 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากัด       70,872.15  
103 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ ากัด     120,000.00  
104 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด     100,000.00  
105 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ ากัด     106,094.06  
106 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ ากัด       89,410.00  
107 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จ ากัด     168,936.73  
108 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ ากัด     197,610.60  
109 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จ ากัด     156,652.63  
110 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ ากัด       61,691.13  
111 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด         4,400.00 
112 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 6  กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด                  6,341.00  
113 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด (ค่ายท่านมุก)         7,595.21  
114 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จ ากัด (บก.สอ.ตชด.)       91,109.25  
115 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด       48,143.00  
116 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสื่อสาร จ ากัด 34,586.58  
117 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองบัญชาการศึกษา จ ากัด       12,995.73  
118 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จ ากัด       64,063.25  
119 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 740,000.00 

 รวม 119 สหกรณ์ 19,253,906.74 



หน้า ๔๒ 

เร่ืองที่ 4.  การรับบริจาคเงินจากข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ า 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการขอรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 8 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 

 
 สรุปยอดเงินที่ ได้รับบริจาคจากข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าทั่วประเทศ  ประจ าปี  2563 
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,381,437.55 บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้า
สตางค)์  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงิน/บาท 
1 ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.  100,450.00 
2 ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ     150,050.00  
3 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง     125,750.00  
4 ส านักงานก าลังพล     269,368.55  
5 ส านักงานงบประมาณและการเงิน     129,950.00  
6 ส านักงานกฎหมายและคดี       78,550.00  
7 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ     107,400.00  
8 ส านักงานจเรต ารวจ     157,660.00  
9 ส านักงานตรวจสอบภายใน       78,900.00  

10 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ       34,100.00  
11 กองการต่างประเทศ  42,100.00  

12 กองสารนิเทศ  38,600.00  

13 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  18,800.00  

14 กองบินต ารวจ  155,800.00  
15 กองวินัย  30,000.00  
16 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศวา่ด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  10,100.00 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงิน/บาท 
17 กองบัญชาการต ารวจนครบาล   3,249,190.00  
18 ต ารวจภูธรภาค 1   2,322,150.00  
19 ต ารวจภูธรภาค 2   2,206,900.00  
20 ต ารวจภูธรภาค 3   3,939,857.00  
21 ต ารวจภูธรภาค 4   4,422,650.00  
22 ต ารวจภูธรภาค 5   2,994,400.00  
23 ต ารวจภูธรภาค 6   2,562,750.00  
24 ต ารวจภูธรภาค 7   1,904,441.00  
25 ต ารวจภูธรภาค 8   2,122,909.00  
26 ต ารวจภูธรภาค 9   3,157,250.00  
27 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง   1,489,387.00  
28 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด      363,350.00  
29 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล      273,850.00  
30 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   1,438,280.00  
31 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   3,064,910.00  
32 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ      847,050.00  
33 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      172,535.00  
34 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว      281,700.00  
35 กองบัญชาการศึกษา      175,200.00  
36 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ      104,200.00  
37 โรงพยาบาลต ารวจ      760,900.00  

เป็นเงิน 39,381,437.55 

 

เร่ืองที่ 5.  โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต 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 ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 
1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 ในปี พ.ศ.2563 ไม่มีการเบิกจ่าย 
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เร่ืองที่ 6.  โครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติให้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ยกเว้นพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ภายในวงเงิน 5,000,000.- บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน)  
 ในปี พ.ศ.2563 เบิกจ่ายเงินตรวจเยี่ยม จ านวน 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

เร่ืองที่ 7.  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีมติอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กับ สกบ. เพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจในภารกิจต่างๆ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 15,972,000.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
  1. เสื้อกั๊กแบบสวมทับสีด าติดแถบสะท้อนแสง (Free size) จ านวน 11,000 ตัว ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตัวละ 580.- บาท เป็นเงิน 6,380,000.- บาท  
  2.  เสื้อยืดคอวีสีขาว จ านวน 11,000 ตัว ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตัวละ 125.- บาท เป็นเงิน 
1,375,000.- บาท  
  3. เข็มขัดด้ายถักสีด า จ านวน 11,000 เส้น ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เส้นละ 199. - บาท  
เป็นเงิน 2,189,000.- บาท  
  4. เสื้อกันฝนแบบสีแสดคลุมเข่า จ านวน 11,000 ตัว ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตัวละ 
548.- บาท เป็นเงิน 6,028,000.- บาท  
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เร่ืองที่ 8.  รายงานการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
       ระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและคณะท างานด้านสวัสดกิาร ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
2563 ของคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และคณะท างานด้านสวัสดิการ ดังนี้ 
 

ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรม/
คณะท างาน 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
รายรับสูงกว่า (ต่ ากว่า)

รายจ่าย (บาท) 
๑. สวัสดิการสโมสรต ารวจ 6,707,414.59 10,326,636.55 (3,619,221.96) 

๒. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ 
    สวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (บางละมุง)  

17,756,839.89 19,808,781.46 (2,051,941.57) 

3. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการส านักงานต ารวจแหง่ชาติ (อ าเภอชะอ า) 

3,757,005.26 14,744,226.78   (10,987,221.50) 

4. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ 1,621,150.00 4,191,410.40 (2,578,260.40) 
5. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร 3,074,792.73 3,961,246.06 (886,453.36) 
6. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 29,745,757.78 29,515,742.24 230,015.54 
7. สวัสดิการสร้างเสริมสขุภาพขา้ราชการ 
    ต ารวจ 

435,389.69 650,215.60 (214,825.91) 

8. คณะท างานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือฯ    - 486,985.00 (486,985.00) 
9. กิจกรรมรถรับ - ส่งข้าราชการต ารวจ - 35,799.00 (35,799.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ - 25,000.00 (25,000.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 109,787.54 (109,787.54) 
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เร่ืองที่ 9.  แผนการด าเนินงานสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีมติอนุมัติแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  
( ตามปีปฏิทิน ) โดยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
จัดสวัสดิการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติประเภทต่างๆ และเพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานให้กับ
คณะท างานด้านสวัสดิการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประเภทสวัสดิการ/กิจกรรม/

คณะท างาน 
ประมาณการรายได้  

(บาท) 
ประมาณการรายจ่าย 

(บาท) 
รายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า)
รายจ่าย (บาท) 

๑. สวัสดิการสโมสรต ารวจ 18,600,000.00 18,290,156.00 309,844.00 

๒. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
    (อ าเภอบางละมุง) 

27,709,085.00 27,697,082.00 12,003.00 

3. สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
    (อ าเภอชะอ า) 

31,855,600.00 25,257,380.00 6,598,220.00 

4. สวัสดิการสนามกีฬาต ารวจ 1,905,000.00 4,770,600.00 (2,865,600.00) 
5. สวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร 4,752,000.00 5,134,940.00 (382,940.00) 
6. สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 34,863,367.20 36,057,747.00 (1,190,379.80) 
7. สวัสดิการสร้างเสริมสขุภาพขา้ราชการ 
    ต ารวจ 

759,000.00 916,000.00 (157,000.00) 

8. คณะท างานพิจารณาขอรับเงนิ
ช่วยเหลือฯ    

- 530,400.00 (530,400.00) 

9. กิจกรรมรถรับ - ส่งข้าราชการต ารวจ - 75,006.00 (75,006.00) 
10. คณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการ - 39,200.00 (39,200.00) 
11. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ 
ส านักงาน 
      ต ารวจแห่งชาติ 

- 334,000.00 (334,000.00) 

รวมทั้งสิ้น 120,448,052.20 119,102,511.00 1,345,541.20 

  

  จึงน าเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่ 5 
รายงานเงินกองทุนสวัสดิการระดับหน่วยงาน  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
   ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองบัญชาการ หรือระดับกองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงานเพ่ือจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้กับข้าราชการ
ต ารวจภายในหน่วยงาน 

   ในรอบปี พ.ศ. 2563 มีเงินกองทุนสวัสดิการระดับหน่วยงานในภาพรวม ดังนี้  

ล าดับ สวัสดิการระดับหน่วยงาน เงินทุน 
1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 4,425,952.58 
2 ส านักงานก าลังพล  1,212,977.45 
3 ส านักงานงบประมาณและการเงิน  496,897.11 
4 ส านักงานกฎหมายและคดี  692,232.22 
5 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ         433,877.49 
6 ส านักงานจเรต ารวจ  800,506.61 
7 ส านักงานตรวจสอบภายใน  603,329.82 
8 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ      1,284,077.57 
9 กองการต่างประเทศ  135,164.64 

10 กองบินต ารวจ  168,717.95 
11 กองวินัย  1,509,359.74 
12 กองบัญชาการต ารวจนครบาล  2,320,020.41 
13 ต ารวจภูธร ภาค 1 357,686.67 
14 ต ารวจภูธร ภาค 2 4,136,080.40 
15 ต ารวจภูธร ภาค 3 3,952,124.90 
16 ต ารวจภูธร ภาค 4 32,626.92 
17 ต ารวจภูธร ภาค 5 3,344,745.51 
18 ต ารวจภูธร ภาค 6 2,159,826.66 
19 ต ารวจภูธร ภาค 7 25,357.45 
20 ต ารวจภูธร ภาค 8 2,192,301.78 
21 ต ารวจภูธร ภาค 9 1,022,122.58 
22 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  9,316,636.16 
23 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด  3,639,345.90 
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ล าดับ สวัสดิการระดับหน่วยงาน เงินทุน 
24 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  582,579.55 
25 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  3,656,650.68 
26 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  4,994,501.40 
27 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  8,356,735.90 
28 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  318,526.37 
29 กองบัญชาการศึกษา  2,078,786.46 
30 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  2,508,186.88 
31 โรงพยาบาลต ารวจ  16,863,002.80 

รวมทั้งสิ้น 67,758,140.14 
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หน้า ๔๙ 

ระเบียบวาระที่ 6 

การน าท่ีดินและอาคารสถานที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปจัดหา 

ประโยชน์เพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0001(บร1)/ว45 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 
เรื่องการน าที่ดินและหรืออาคารสถานที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไปจัดหาประโยชน์ โดยให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรณีน าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เป็นที่ราชพัสดุ หรือตาม
กฎหมายอ่ืน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งที่ดินเช่าของหน่วยงานในสังกัด 
ไปด าเนินการจัดหาประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการ จัดสรรเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับร้อยละ 80 น าเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงานทุกกรณี 

  ผลการส ารวจ มีหน่วยงานที่น าส่งเงินจากการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจแล้วน าเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 20 ขณะนี้มี 9 หน่วยงาน ดังนี้ 
  (1) กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
  (2) กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
  (3) กองโยธาธิการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
  (4) ส านักงานก าลังพล 
  (5) โรงพยาบาลต ารวจ 
  (6) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 
  (7) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 
  (8) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 
  (9) กองบินต ารวจ 
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