
รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1. การจัดท ารายงานการเงิน 

จากการตรวจสอบงบการเงินของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติพบว่า  

 
 
 
 
1.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจน ารายได้จาก

งบบ ารุงที่เป็นเงินนอกงบประมาณมาบันทึกบัญชีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน 

1.2 วิทยาลัยพยาบาลไม่ได้น ารายได้จากการขายสินค้า
และบริการ ซึ่งเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณมาบันทึกใน
ระบบ GFMIS 

 
 
 
1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจตระเวน

ชายแดน และหน่วยเบิกจ่ายกองต ารวจสื่อสาร ไม่ได้น า
รายได้จากการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ รายได้
จากการรับบริจาค และรายได้จากการรับค่าสาธารณูปโภค
จากผู้ได้รับการแบ่งเวลาด าเนินรายการ ซึ่งเป็นรายได้จาก
สถานีวิทยุกระจายเสียง มาบันทึกเป็นรายได้ในระบบ GFMIS 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 5.4.2 ที่ก าหนดว่า
“งบการเงินของส่วนราชการระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวม

1. ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยน ารายได้
เงินนอกงบประมาณที่มีบันทึกเข้าในระบบ GFMIS ให้
ครบถ้วน เพื่อให้รายงานการเงินของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ได้สั่ งการก าชับให้หน่วย
เบิกจ่ายทุกหน่วยน ารายได้เงินนอกงบประมาณที่มีบันทึก
เข้าในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน เพ่ือให้รายงานการเงิน
ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ มีความถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการด้ านการเงินการคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
1.2 วิทยาลัยพยาบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ   
ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติ
กรมบัญชีกลางน าเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจและสถาบันนิติ เวชวิทยา        
เข้าระบบ GFMIS เป็นรายเดือน อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง
พิจารณาอนุมัต ิ
1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
และกองต ารวจสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ 
ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง น าเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ของสถานี วิทยุ กระจายเสี ยง เข้ าระบบ GFMIS เป็ น       
รายเดือน อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ 
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ของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาต
ให้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน 
หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของ
ส่วนราชการ ทั้งนี้เพ่ือให้งบการเงินแสดงรายการที่ครอบคลุม
ทรัพยากรทั้งหมดที่ส่วนราชการใช้ไปเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต
ตามเป้าหมายของส่วนราชการ” 
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
             บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 708,319,266.81 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า 

บัญชี เงินฝากสถาบันการเงิน ของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลต ารวจ มียอดคงเหลือจ านวน 153,922,359.12 บาท 
เมื่อตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารพบว่า มีบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS จ านวน 93 บัญชี 
ประกอบด้วยบัญชีของธนาคารกรุงไทย จ านวน 47 บัญชี 
ธนาคารทหารไทย จ านวน 24 บัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 
21 บัญชี และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน 1 บัญชี (รายละเอียดแนบ 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล

ต ารวจด าเนินการตรวจสอบว่า บัญชีที่ธนาคารแจ้งมา
ทั้งหมดเป็นของหน่วยงานหรือไม่ กรณีท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าวเป็นของหน่วยงานและยังมีความจ าเป็นต้องใช้ให้บันทึก
ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน แต่หากบัญชีใดไม่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้อีกต่อไป ให้ด าเนินการปิดบัญชีเพ่ือเป็นการลดภาระ
ในการควบคุมดูแล และเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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3. ลูกหนี้ระยะสั้น  

3.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 
กัน ยายน  2560 มี ยอดคงเหลื อตามบัญ ชี  จ านวน 
265,639,888.10 บาท จากการตรวจสอบพบว่า มีลูกหนี้เงินยืม 
จ านวน 93 ราย ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญายืม ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 ลูกหนี ้เงินยืมของหน่วยเบิกจ่ายกอง

การเงิน จ านวน 85 ราย จ านวนเงิน 16,047,764.00 บาท 
(รายละเอียดแนบ 2) 

3.1.2 ลูกหนี้เงินยืมจ านวน 8 ราย จ านวนเงิน 
10,187,902.00 บาท (รายละเอียดแนบ 3) 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 60 และข้อ 63 
   3.2 ลู ก ห นี้ เงิ น ยื ม จ าน วน  90 ร าย  จ า น วน เงิ น 
17,290,035.00 บาท พบว่า มีการส่งใช้คืนเงินยืมในปี 2560 
แต่หน่ วยงานบันทึ กรายการหักล้ างเงินยืมในปี  2561 
(รายละเอียดแนบ 2 และ 4) 

 
3.1 ขอให้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกหน่วย

เร่งรัดและควบคุมดูแลให้การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ

บันทึกรายการหักล้างเงินยืมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้การแสดงยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ในรายงานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการก าชับให้ด าเนินการ       
กรณีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกหน่วยเร่งรัดและ
ควบคุมดูแลให้การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญายืมเงิน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึก
รายการหักล้างเงินยืมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้การแสดงยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ เงินยืมใน
งบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณในรายงาน
การเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่ งคลั ง พ .ศ . 2551 ข้ อ 60 และข้ อ 63             
โดยเคร่งครัด 
3.1.1 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแลว้ 
 
3.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจนครบาลและ 
หน่วยเบิกจ่ายโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
3.2 หน ่วยเบ ิกจ ่ายกองการเงิน ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และ หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา 
หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรภาค 1 อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
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3.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 

กัน ยายน  2560 มี ยอดคงเหลื อตามบัญ ชี  จ านวน 
49,874,286.67 บาท รายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 บัญชีลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ยอดคงเหลือจ านวน 
2,845,112.67 บาท จากการตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้เงินยืม
จ านวน 8 ราย จ านวนเงิน 865,120.00 บาท ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญายืมและส่งใช้คืนเงินยืมไม่ครบ
ตามจ านวนเงินที่ยืมไป (รายละเอียดแนบ 5) 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 60 และข้อ 63 

3.3.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์ มียอดคงเหลือ จ านวน 47,029,174.00 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้เงินยืมราย พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ 
ต าแหน่ง ผู้ก ากับการสืบสวน กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 
ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติดจากหน่วยงานจ านวน 4 สัญญา เป็น
เงินรวม 5,000,000.00 บาท ไม่ได้ส่งคืนเงินยืมให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ในเรื่องดังกล่าวส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มี
ข้อสังเกตฯ ไว้แล้วในปี 2559  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 54 
 
 

3.3 เพ่ือให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินยืมมีความรัดกุม
และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้องปฏิบัติดังนี้ 

     3.3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจเร่งรัดและควบคุมดูแลให้การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นไป
ตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
     3.3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัดดังนี้ 
       (1) ให้หน่วยงานที่มีการให้ยืมเงินล่อซื้อ

ยาเสพติดมีการพิจารณาตรวจสอบควบคุมมิให้มีการอนุมัติ
ให้ยืมเงินรายใหม่ หากผู้ยืมยังมิได้มีการส่งใช้คืนเงินยืมรายเก่า
ให้เสร็จสิ้นไปกอ่น 

       (2) ให้ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการเรียก
ให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

       ในกรณีที่ไม่อาจเรียกให้ชดใช้เงินยืมได้ 
ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

 

 
 
 
3.3.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการก าชับให้ด าเนินการ       
กรณีลูกหนี้เงนิยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานที่มีการให้ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด ตรวจสอบ
ควบคุมมิให้มีการอนุมัติให้ยืมเงินล่อซื้อฯ รายใหม่ หากผู้ยืม
ยังมิได้มกีารส่งคืนเงินยืมล่อซื้อฯ รายเก่าให้เสร็จสิ้น  
2. ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการเรียกให้ชดใช้เงินยืมตาม
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด ในกรณีที่ไม่อาจเรียกให้
ชดใช้เงินยืมได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานให้ บช. ต้นสังกัด
ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืม
เงินต่อไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 54 
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               3.3.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด มียอดคงเหลือ จ านวน 34,000,000.00 บาท 
โดยเป็นเงินที่โอนให้กับหน่วยงานย่อยเพ่ือใช้เป็นเงินล่อซื้อ  
(ยาเสพติด) จากการตรวจสอบพบว่า การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 
กล่าวคือ บันทึกไว้ในบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องบันทึกไว้ในบัญชีเงินจ่าย
หน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 

หน่วย จ านวน  
บก.ปส.1 5,000,000.00 บาท 
บก.ปส.2 8,000,000.00 บาท 
บก.ปส.3 16,000,000.00 บาท 
บก.ปส.4 5,000,000.00 บาท 
รวม 34,000,000.00 บาท 

3.4 บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย 
บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย ของกองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง มียอดคงเหลือตามบัญชีตั้งแต่ปี 2542 - 2546 
จ านวน 9,995,400.99 บาท ซึ่งเป็นรายการเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
ทีไ่ม่มีรายการเคลื่อนไหวและไม่มีรายละเอียดประกอบ โดย
ไม่ทราบสาเหตุ และหน่วยงานได้มีค าสั่งที่ 29/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบความถูกต้องกรณีรายการบัญชีตาม 
งบทดลองในระบบ GFMIS และบัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย 
มียอดคงค้างนาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส านักงบประมาณและการเงิน
ของ สตช. และคณะท างานฯ อยู่ในระหว่างด าเนินการตรวจสอบ 
ในเรื่องดังกล่าวส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตฯ 
ไว้แล้วในปี 2559  

                  3.3.3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องโดยเร็วต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 ขอให้เร่งรัดคณะท างานฯ ให้ด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีบัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยที่ค้างนานให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้
ถูกต้องต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจปราบปราม        
ยาเสพติด อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง      
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
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3.5 บัญชีลูกหนี้การค้า – ภายนอก 

บัญชีลูกหนี้การค้า – ภายนอก ของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลต ารวจ มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 
873,928,749.08 บาท แต่ลูกหนี้ตามทะเบียนคุมที่ส่งให้
ตรวจสอบ มีจ านวน 752,339,630.98 บาท ต่างกันจ านวน 
121,589,118.10 บาท โดยไม่ทราบสาเหตุ 

3.6 บัญชีลูกหนี้อื่น – ภายนอก 
บัญชีลูกหนี้อ่ืน – ภายนอก ของหน่วยเบิกจ่าย 

นครศรีธรรมราช มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 66,921.30 บาท 
เป็นหนี้ที่เกิดจากความรับผิดทางละเมิดของ ร.ต.ต.ชูด ทองอ่อน 
ข้าราชการบ านาญ จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานมีการบันทึก
บัญชีซ้ า กล่าวคือ บันทึกไว้ในบัญชีลูกหนี้อ่ืน – ภายนอก และ
บัญชีลูกหนี้ระยะยาวด้วยจ านวนเดียวกัน 
4. เงนิลงทุนระยะสั้น 

บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจ า) ของ
หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือจ านวน 23,826,048.96 บาท เมื่อตรวจสอบ
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคารพบว่า มีจ านวน 42 บัญชี ที่
หน่ วยงานไม่ ได้ บั นทึ กบัญชี ในระบบ GFMIS ให้ ถู กต้ อง 
(รายละเอียดแนบ 6) 
5. วัสดุคงเหลือ  

บัญชีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มี
ยอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 296,571,005.95 บาท 
จากการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่าย พบว่า 

 

3.5 ขอให้ สั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุของผลต่างจ านวน
ดังกล่าว และด าเนินการปรับปรุงบัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้
ให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งให้มีการสอบยันยอดคงเหลือ
ของบัญชีลูกหนี้ระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีทุกสิ้นเดือน 
หากพบว่ามียอดที่แตกต่างกันให้ด าเนินการหาสาเหตุทันที 

3.6 ขอให้ สั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ
ตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงและด าเนินการปรับปรุงบัญชีให้
ถูกต้องโดยเร็ว 
 
 
 
 

4. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบว่า บัญชีที่ธนาคารแจ้งมานั้นเป็นของหน่วยงาน
หรือไม่ กรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว เป็นของ
หน่วยงานและยังมีความจ าเป็นต้องใช้ให้บันทึกในระบบ GFMIS 
ให้ครบถ้วน แต่หากบัญชีใดไม่มีความจ าเป็นต้องใช้อีกต่อไป 
ให้ด าเนินการปิดบญัชีเพ่ือเป็นการลดภาระในการควบคุมดูแล 
และเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนต่อไป       

 
 
 
 
 

3.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
3.6 หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช        
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
4.หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการก าชับให้ด าเนินการ       
กรณีการบันทึกวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
3.1 การจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ให้ด าเนินการจัดท าทะเบียน
คุมวัสดุของแถมแยกออกจากวัสดุที่จัดซื้อ 
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5.1 วัสดุคงเหลือ ของหน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการ

ต ารวจตระเวนชายแดน มียอดคงเหลือ จ านวน 159,008,999.40 บาท 
เมื่อสุ่มตรวจสอบวัสดุอะไหล่ซ่อมรถเกราะ วี - 150 จ านวน 
17 รายการ พบว่า วัสดุอะไหล่ซ่อมรถเกราะวี – 150 จ านวน 
8 รายการ จ านวนเงิน 22,098,976.00 บาท ซึ่งเป็นของแถม
รถหุ้มเกราะของปีเก่า ไม่ทราบราคาที่แน่นอน และหน่วยงาน
บันทึกเป็นวัสดุคงเหลือ โดยไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมวัสดุของแถม
แยกจากวัสดุที่จัดซื้อ ท าให้บัญชีวัสดุคงเหลือสูงไปด้วยจ านวน
ดังกล่าว  

5.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ มีวัสดุคงเหลือ
จ านวน 26,866,338.00 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 

5.2.1 น้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ท เอ – 1 
ทั้งส่วนกลาง หน่วยบินต ารวจและสนามบินมีการบันทึก
บัญชีไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่บันทึกรับวัสดุในวันที่ตรวจรับ
แต่บันทึกรับวัสดุในวันจ่ายเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.1 ขอให้สั ่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย

ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุของแถมแยกออกจาก
วัสดุที่จัดซื้อและท าการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้
การน าเสนอข ้อม ูล ในรายงานการเง ิน ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง 
 
 
 

 
5.2 เพ่ือให้การควบคุมวัสดุคงเหลือเป็นไปอย่าง

รัดกุม มีประสิทธิภาพ ขอให้สั่งการดังนี้ 
     (1) ให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยด าเนินการ

บันทึกรายการวัสดุให้ถูกต้อง เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลใน
รายงานการเงินมีความถูกต้องตรงกบัข้อเท็จจริง  

     (2) แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ
อากาศยานที่เหลืออยู่ในคลังจ านวนมากและตรวจสอบ

3.2 ให้บันทึกรายการวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้
ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง 
3.3 ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายก าหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการคลังวัสดุ โดยจัดระเบียบในการจัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทของวัสดุ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตรวจนับวัสดุ 
และเป็นประโยชน์ในการบันทึกรับรู้ข้อมูลทางบัญชี ในระบบ 
GFMIS ตามหนั งสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0410.3/ว48      
ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ์
5.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน       
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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5.2.2 หน่วยงานไม่ได้น ารายการวัสดุอะไหล่

อากาศยานคงเหลือ จ านวน 12,006 รายการ มาบันทึกไว้
ในบัญชีวัสดุคงเหลือของหน่วยงาน 

 
 
 
 

 
6. ลูกหนี้ระยะยาว 

บัญชีลูกหนี้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 85,865,083.09 บาท 
จากการตรวจสอบรายงานกรณีตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ตามแบบ สปน.1 และรายงานการเร่งรัด
ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ซึ่ง
หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยมีมูลค่าความเสียหายที่ต้องได้รับ
การชดใช้ และเมื่อมีการชดใช้มูลค่าความเสียหายจะน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน พบว่า หน่วยที่ต้องได้รับการชดใช้มูลค่า
ความเสียหายไม่มีการบันทึกรายการในบัญชีลูกหนี้ความรับผิด
ทางแพ่งและทางละเมิดไว้ในระบบ GFMIS ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า มูลค่าความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้มี
จ านวนเท่าใด ส่งผลให้บัญชีลูกหนี้ระยะยาวแสดงรายการไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน  

 
 
 

เอกสารการได้มาของวัสดุเพ่ือบันทึกราคาต่อหน่วยให้
ครบถ้วน พร้อมปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง  

     (3) ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการ
คลังวัสดุ โดยจัดระเบียบในการจัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทของวัสดุเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการตรวจนับวัสดุ 
และเป็นประโยชน์ในการบันทึกรับรู้ข้อมูลทางบัญชี ในระบบ 
GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2559 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์  

6. ขอให้สั่งการให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่มีรายการ
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิด
บันทึกรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการก าชับให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายที่มีรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทาง
แพ่งและทางละเมิด บันทึกรายการดังกล่าวในระบบ 
GFMIS ให้ ถู ก ต้ อ ง  โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ที่  ก ค  0423.3/ว  427 ล ง วั น ที่             
25 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก
รายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทาง
ละเมิดในระบบ GFMIS ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  

กค 0423.3/ว 427 ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2552     
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิดในระบบ GFMIS 
7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ จ านวน 68,629,128,065.65 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า  

7.1 สินทรัพย์บางรายการมีการบันทึกรายการ
สินทรัพย์ไม่เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือที่ ตร. 0042.7/1688 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2547 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. เพ่ือให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ขอให้สั่งการดังนี้ 
 

7 .1  ให้ เจ้ าห น้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบ ด า เนิ นการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง
เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร.ที่ 
0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการก าชับให้ด าเนินการกรณี
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบสินทรัพย์
ของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง
เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 และหากพบว่าสินทรัพย์รายการ
ใดที่มีการโอนจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว ให้บันทึกการ
โอนสินทรัพย์รายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบรายการ
สินทรัพย์แต่ละประเภท หากพบว่ามีรายการใดที่มีมูลค่าต่อ
หน่วยต่ ากว่า 5,000.00 บาท ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
บัญชีให้ถูกต้อง 
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง โดย
ช่อง “วันที่เอกสาร” และ “วันที่ผ่านรายการ” ให้ระบุตาม
วันที่ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจรับงาน (และหากเป็นกรณี
ระบบปิดงวดเดือนแล้วให้ระบุวันที่เอกสารเป็นวันที่ตรวจรับ
สินทรัพย์หรือตรวจรับงาน และระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 1 ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวดบัญชี) 
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- หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยบันทึกสินทรัพย์ไม่

ตรงตามประเภท (รายละเอียดแนบ 7.1) 
 
- หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยบันทึกสินทรัพย์ไม่

เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สิน (รายละเอียดแนบ 7.2) 
 
- หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยบันทึกสินทรัพย์ไม่

ตรงตามประเภทและไม่เป็นไปตามตารางอายุการใช้งาน
ทรัพย์สิน (รายละเอียดแนบ 7.3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง หากพบว่ารายการในบัญชีงานระหว่าง
ก่อสร้างรายการใดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งด าเนินการบันทึกเป็น
สินทรัพย์ทันที เพ่ือให้ระบบมีการประมวลผลค่าเสื่อมราคา
และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง  

ตามข้อ 3 และ 4 เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ที่ก าหนดไว้ 
ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2556 
- หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 5 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 25 หน่วย           
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 1) 
- หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 11 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่ าย จ านวน 43 หน่วย           
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 2) 
- หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 16 หน่วย         
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 3) 
 
 
 
 
 
 
 



               - 11 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
7.2 หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยบันทึกสินทรัพย์ที่มี

มูลค่าต่ ากว่า 5,000.00 บาท ไว้ในบัญชีสินทรัพย์ ซึ่งที่
ถูกต้องจะต้องบันทึกไว้ในบัญชีค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
โดยจัดท าทะเบียนคุมไว้ และไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา 
(รายละเอียดแนบ 7.4) 
             เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2   

7.3 หน ่วย เบ ิกจ ่าย โรงพยาบาลต ารวจและ
หน่วยเบิกจ่าย ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา มียอดคงเหลือ
ของบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 255,636,893.27 บาท 
และ 79,328,325.24 บาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นยอดคงเหลือ
เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยไม่มี
การค านวณและบันทึกค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2560 
ท าให้ยอดคงเหลือของบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด (สุทธิ) สูงไปและบัญชีค่าเสื่อมราคาต่ าไป 

7.4 บัญชีอาคารส านักงาน รายการอาคารโรงพยาบาล
ต ารวจ 20 ชั้น ของหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ ซึ่ง
บันทึกสินทรัพย์ เลขที่100000308298 เพียง 1 รายการ 
จ านวนเงิน 2,155,277,000.00 บาท แต่ตามรายละเอียด
ของสัญญาเลขที่ ยธ.1/2554 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
หนังสืองวดงานการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต ารวจ 
(อาคารบริการทางการแพทย์) สูง 20 ชั้น มีรายการติดตั้ง
ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
สื่อสารต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น พัดลมระบายอากาศ 

7.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
รายการสินทรัพย์แต่ละประเภท หากพบว่ามีรายการใดที่มี
มูลค่าต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000.00 บาท ให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2 

 
 
7.3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ

และบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่าง
ต่อเนื่องจนครบอายุการใช้งาน พร้อมค านวณค่าเสื่อมราคา
ของปี 2560 ของบัญชีดังกล่าวและท าการปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกตอ้งต่อไป 
 
 
 

 
7.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามประเภท
และก าหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งาน
ทรัพย์สินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ครั้งที่  2) ตาม
หนังสือ ตร.ที ่0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 
 
 
 
 

7.2 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 2 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย 5 หน่วย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 4) 
 
 
 
 
7.3 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจและหน่วยเบิกจา่ย 
ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
7.4 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งบางรายการต้องบันทึกไว้ใน
บัญชีสินทรัพย์ประเภทอ่ืน และค านวณค่าเสื่อมราคาตาม
ประเภทของสินทรัพย์แต่ละประเภท 

7.5 บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
รายการศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน
ปืน ของหน่วยเบิกจ่ายส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ซึ่ง
บันทึกสินทรัพย์เลขที่ 100000308892 เพียง 1 รายการ 
จ านวนเงิน 98,000,000.00 บาท แต่ตามรายละเอียดของ
สัญญาเลขที่ สพฐ.ตร.1/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบ
ลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ มีรายการ
เครื่องน าเข้าข้อมูลภาพปลอกกระสุนปืน เครื่องจัดเก็บ
และจัดการข้อมูล เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผล เครื่องพิมพ์ชนิดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งบางรายการ
ต้องบันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ประเภทอ่ืนและค านวณค่าเสื่อม
ราคาตามประเภทของสินทรัพย์แต่ละประเภท 

7.6 วันที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ของหน่วยเบิกจ่ายไม่ตรงกับวันที่ในรายงานผลการตรวจรับ 
โดยถือได้ว่าสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานแล้ว เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับที่ 2 ข้อ 6.3 ประกอบด้วย 

7.6.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ และหน่วย
เบิกจ่ายส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ใช้วันที่บันทึกทรัพย์สิน
หลังจากวันที่ในรายงานการตรวจรับ ท าให้ค่าเสื่อมราคาที่

 
 
 
7.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามประเภท
และก าหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งาน
ทรัพย์สินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ครั้งที่  2) ตาม
หนังสือ ตร.ที ่0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 

          7.6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่
ถูกต้อง เพ่ือให้การบันทึกรับรู้สินทรัพย์เป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.5 หน่วยเบิกจ่ายส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ       
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ และหน่วยเบิกจ่ายส านักงาน
พิ สู จน์ หลั กฐานต ารวจ อยู่ ระหว่ างตรวจสอบข้ อมู ล 
(รายละเอียดแนบ 5) 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
บันทึกไว้มียอดต่ ากว่าความเป็นจริง (รายละเอียดแนบ 8) 

7.6.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจใช้
วันที่บันทึกทรัพย์สินก่อนวันที่ในรายงานการตรวจรับ ท า
ให้ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกไว้มียอดสูงกว่าความเป็นจริง 
(รายละเอียดแนบ 8) 

 
7.7 จากการตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินของ

หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ พบว่า มีการบันทึกรับ
รายการสินทรัพย์ที่รับโอนจากกองการเงิน (รายละเอียด
แนบ 9) ไว้ในทะเบียนคุมแล้ว แต่หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน
ยังไม่ได้บันทึกโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้กับหน่วย
เบิกจ่ายกองบินต ารวจ ส่งผลให้จ านวนสินทรัพย์ของหน่วย
เบิกจ่ายกองการเงินและหน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจใน
ระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง  

7.8 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 มียอดคงเหลือ จ านวน 12,503,848,230.57 บาท จาก
การตรวจสอบรายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง พบว่า 

7.8.1 หน่วยเบิกจ่าย 15 หน่วย จ านวนเงิน 
245,573,107.78 บาท ที่งานระหว่างก่อสร้างได้ด าเนินการ
เสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2560 แต่หน่วยได้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ในปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดแนบ 10) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
7 .7 ให้ เจ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดช อบ ด า เนิ น การ

ตรวจสอบ หากพบว่าสินทรัพย์รายการใดมีการโอนจัดสรร
ไปให้หน่วยงานอ่ืนแล้วให้บันทึกการโอนสินทรัพย์รายการ
ดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง และในกรณีของการโอน
สินทรัพย์ให้กองบินต ารวจ ให้ด าเนินการปรับปรุงบัญชีให้
ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป 
 
 

7 .8 ให้ เจ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดช อบด า เนิ น การ
ตรวจสอบ หากพบว่ารายการในบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
รายการใดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ เร่งด าเนินการบันทึกเป็น
สินทรัพย์ทันที เพ่ือให้ระบบมีการประมวลผลค่าเสื่อม
ราคาและแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์
ถาวรในระบบ GFMIS ที่ก าหนดไว้ ตามหนังสือ ตร.ที่  
0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

 
 
 

 
7.6.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ  ด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 5) 
 
 
 
7.7 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน ด าเนินการโอนสินทรัพย์ใน
ระบบ  GFMIS ให้ กับหน่ วย เบิ กจ่ ายกองบิ นต ารวจ 
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.1 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 6 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย 9 หน่วย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 7) 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
7.8.2 หน่วยเบิกจ่าย 9 หน่วย จ านวนเงิน 

383,947,602.79 บาท ที่งานระหว่างก่อสร้างได้ด าเนินการ
เสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2560 แต่หน่วยยังไม่ได้บันทึก
เป็นสินทรัพย์ (รายละเอียดแนบ 11) 

จากรายการข้อ 7.2 – 7.8 ท าให้สินทรัพย์
บางรายการไม่มีการค านวณค่าเสื่อมราคาและบางรายการ
ค านวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน มีผลท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
บัญชีคา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละบัญชีไม่ถูกต้อง 
 
8. เจ้าหนี้ระยะสั้น 

บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 1,815,571,701.39 บาท 
จากการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ พบว่า 
ยอดคงเหลือตามบัญชี รับสินค้า/ใบส าคัญ มีจ านวน 
160,156,822.60 บาท แต่รายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบมี
จ านวน 160,458,124.25 บาท ต่างกันจ านวน 301,301.65 บาท 
9. เงินรับฝากระยะสั้น  

บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 7,352,930,134.17 บาท 
จากการตรวจสอบบัญชีต่าง  ๆปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

ตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างดังกล่าวและปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้องโดยเร็ว พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการปรับปรุงให้ ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ตรวจสอบด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.8.2 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 3 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย 6 หน่วย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 8) 
 
 
 
 
 
 
 
8. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
9.1 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน มียอดคงเหลือตามบัญชี 

จ านวน 6,992,847,390.37 บาท จากการตรวจสอบพบว่า 
หน่วยเบิกจ่ายจ านวน 57 หน่วย มียอดคงเหลือตามบัญชี
ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ส่งให้ ตรวจสอบ ต่างกันจ านวน 
64,704,652.66 บาท (รายละเอียดแนบ 12) 

9.2 บัญชีรายได้รอตรวจสอบ (30บ.) ของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลต ารวจ มียอดคงเหลือ จ านวน 35,777,491.94 บาท 
(ซึ่งเป็นยอดของปี 2558 – 2560) เป็นเงินที่โรงพยาบาล
ต ารวจได้รับช าระเงินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) แล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงโอนล้างบัญชี
รายได้รอตรวจสอบ (30บ.) ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องท าให้
ยังคงมียอดค้างอยู่ในบัญชีเงินรับฝากอ่ืน 

9.3 บัญชีเงินประกันอ่ืน มียอดคงเหลือ จ านวน 
358,894,127.54 บาท จากการตรวจสอบพบว่า  

9.3.1 หน่วยเบิกจ่ายจ านวน 15 หน่วย มี
ยอดคงเหลือตามบัญชี ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ส่ งให้
ตรวจสอบ ต่างกันจ านวน 30,675.40 บาท (รายละเอียด
แนบ 13) 

 
9.3.2 หน่วยเบิกจ่ายจ านวน 4 หน่วย มีเงิน

ประกันสัญญาค้างนานตั้งแต่ปี 2550 - 2558 จ านวน 
5,695,990.15 บาท (รายละเอียดแนบ 14) และหน่วย
เบิกจ่าย ภ.8 มีเงินประกันสัญญาที่รับมาก่อนปี 2554 
จ านวน 340,977.00 บาท โดยไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ 

  

9.1 ขอให้สั่ งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย
ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่าง และด าเนินการ
ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการปรับปรุงให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบด้วย 

9.2 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาล
ต ารวจด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ย วข้อง และ
ด าเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมส่งมอบเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการปรับปรุงให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบด้วย 

 
 
 
 
9.3.1 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย

ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่าง และด าเนินการ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง พร้อมส่ งมอบเอกสารห ลักฐาน
ประกอบรายการปรับปรุงให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบด้วย 

9.3.2 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธร
ภ าค  8  และ  และหน ่วย เบ ิกจ ่ายศ ูน ย ์ปฏ ิบ ัต ิก าร
ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนหน้า ด าเนินการตรวจสอบ
เงินประกันสัญญาดังกล่าวว่าได้มีการจ่ายคืนแล้วหรือไม่ 
ถ้ามีการจ่ายคืนแล้วให้ด าเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 

9.1 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 51 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย 6 หน่วย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 9) 
 
 
9.2 .หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.1 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 13 หน่วย ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่าย 2 หน่วย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 10) 
 
 
9.3.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน กรณีเงินประกันค้างนาน
ตั้งแต่ปี 2550 – 2558 จ านวน 60 รายการ จ านวนเงิน
รวม 1,642,184 บาท ได้ด าเนินการถอนคืนเงินประกันสัญญา
ที่ครบก าหนดแล้ว จ านวน 12 รายการ จ านวนเงินรวม
642,682 บาท คงเหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ 48 รายการ 
จ านวนเงินรวม 999,502 บาท โดยหน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
เป็ น ก าร ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ ส านั ก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 144 (2)  
 
 
 
 
 
 
10. รายได้รอการรับรู้ 

บัญชีรายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จ านวน 907,088,788.30 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า 
            10.1 ยอดยกมาของครุภ ัณฑ์รับบริจาคของ
หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจในระบบ GFMIS จ านวน 
150,356,613.98 บาท แต่ทะเบียนคุมครุภัณฑ์รับบริจาคมี
จ านวน 163,691,913.98 บาท ต่างกันจ านวน 13,335,300.00 บาท 
(รายละเอียดแนบ 15) 
             10.2 ยอดยกมา จ านวน 150,356,613.98 บาท เป็น
ยอดก่อนปี 2559 จ านวน 60,000.00 บาท และยอดที่เพ่ิมขึ้น
ในปี 2559 จ านวน 150,296,613.98 บาท โดยไม่มีรายการ
เคลื่อนไหวในปี 2559 กล่าวคือ หน่วยไม่ได้ทยอยรับรู้รายได้
รอการรับรู้กับรายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์สัดส่วนของ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในระบบ GFMIS   
 

หากยังไม่จ่ ายคืนให้ตรวจสอบให้ ได้ข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ พร้อมสั่งการให้หน่วย
เบิกจ่ายทุกหน่วยที่มีเงินประกันสัญญาอยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
10. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ

ตรวจสอบ กรณีที่พบว่ายอดคงเหลือไม่ถูกต้องให้หาสาเหตุ
และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องต่อไป และให้ปฏิบัติตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดย
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้มีการเร่งรัดติดตาม หน่วยงานย่อยหน่วยเบิกจ่ายกอง
การเงิน ให้ด าเนินการถอนคืนเงินประกันสัญญาที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาประกั น โดยเร็ วที่ สุ ดแล้ ว  แ ล ะ          
หน ่วยเบ ิกจ ่ายส าน ักงานตรวจคนเข ้าเม ือง หน ่วย
เบ ิกจ่ายต ารวจภูธรภาค 8 และหน่วยเบ ิกจ่ายศูนย์
ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนหน้า อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 11) 
 
 
 
 
 
 
10.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ  ด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 12) 
 
 
 
10.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
               เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ในเรื่องดังกล่าวส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตฯ ไว้แล้วในปี 2559  
               10.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส) มีรายได้รอการรับรู้คงเหลือ 
จ านวน 7,797,550.28 บาท โดยในปีงบประมาณ 2560 
หน่วยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. จ านวน 14,390,878.00 บาท เมื่อ
มีการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 13,648,846.00 บาท 
หน่วยจะต้องบันทึกลดยอดรายได้รอการรับรู้ด้วยจ านวน
เดียวกัน ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
แต่พบว่า หน่วยบันทึกลดยอดรายได้รอการรับรู้ทั้งจ านวน
ที่ได้รับบริจาค เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
11. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ มีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
2,163,116,055.05 บาท จากการตรวจสอบพบว่า รายได้
จากการขายสินค้าและบริการจ านวนดังกล่าวมีรายได้ของ
ปีงบประมาณ 2559 รวมอยู่เป็นจ านวน 119,175,710.56 บาท 
(รายละเอียดแนบ 16) เกิดจากการบันทึกบัญชีล่าช้า ไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณท่ีให้บริการ โดยเฉพาะรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ในส่วนที่เรียกเก็บตามสิทธิของผู้ป่วยจะบันทึกเมื่อได้รับ
เอกสารเกี่ยวกับรายการสรุปค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เพ่ือให้การบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
และรายได้จากการขายสินค้าและบริการถูกต้องและ
ครบถ้วนตามรอบระยะเวลาบัญชี ในการให้บริการ
รักษาพยาบาล โดยถือเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอให้
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการรวบรวมข้อมูลการรักษา 
พยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ตามที่โรงพยาบาลได้ให้บริการ
รักษาพยาบาลและน ามาบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
แต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามรอบระยะเวลา
บัญชี 

 
 
10.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจปราบปราม    
ยาเสพติด อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่ได้ส่งไปเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็น
ภายหลังจากที่มีการให้บริการรักษาพยาบาลไปแล้ว โดยไม่ได้
บันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคู่กับรายได้ค่ารักษาพยาบาล
เมื่อมีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามสิทธิในแต่ละวัน 
ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามปีงบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด  
12. รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

บั ญ ชี ร าย ได้ จ าก ก าร อุ ด ห นุ น แ ละบ ริ จ าค 
ปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 544,868,772.92 บาท จาก
การตรวจสอบพบว่า 

12.1 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีรายได้จากการ
รับบริจาค ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,856,683.19 บาท 
จากการตรวจสอบสมุดทะเบียนคุม (รับเงินบริจาค) จ านวน 
7 โครงการ พบว่า มียอดเงินบริจาคสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 
ยกมาต้นปี 2560 จ านวน 54,567,050.71 บาท รับในปี  
จ านวน 5,770,022.50 บาท และใช้จ่ายในปี  จ านวน 
22,224,181.00 บาท คงเหลือ ณ 30 กันยายน. 2560 จ านวน 
38,112,892.21 บาท (รายละเอียดแนบ 17) ซึ่งเงินบริจาค
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย หน่วยต้องบันทึกเป็น
รายได้รอการรับรู้และเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต้องบันทึกเป็น
รายได้จากการบริจาคคู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือการนั้น แต่
หน่วยบันทึกเป็นรายได้จากการรับบริจาคเมื่อได้รับเงิน 
โดยไม่ได้น ามาบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยตัดบัญชี
คู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

12.1 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งก าชับให้ทุก
หน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน  ด าเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  
12.2 หน่วยเบิกจ่ายส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มี

รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 จ านวน 
40,728,563.63 บาท จากการตรวจสอบพบว่า เป็นเงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอก
ราชอาณาจักร และสิ้นปีงบประมาณมีเงินเหลือจ่าย จ านวน 
3,698,850.92 บาท ซึ่งจะต้องส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือที่ รง 0307.1/31441 
และหนังสือที่ รง 0307.1/31937 ของกรมการจัดหางาน แต่
หน่วยส่งคืนไม่ทันและไม่ได้ปรับปรุงเงินเหลือจ่ายส่งคืน 
โดยลดยอดบัญชีรายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
และบันทึกบัญชีเงินยืมภาครัฐ  

12.3 รายได้จากการอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน
อุดหนุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายชัดเจน และมีข้อตกลง
คืนเงินที่ เหลือเมื่อโครงการแล้วเสร็จหรือระยะเวลา
โครงการสิ้นสุดลง จากการตรวจสอบพบว่า 

12.3.1 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 3 หน่วย มี
เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หน่วย
ไม่ได้บันทึกบัญชีเงินที่เหลือจ่ายในปี 2560 ต่อมาในปี 2561 
เมื่อหน่วยมีการโอนเงินคืนจะบันทึกในบัญชีผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด และบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วย 

(1) กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
และหน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43   

 
 
12.2 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ

ตามหนั งสื อที่  รง 0307.1/31441 และหนั งสื อที่  รง 
0307.1/31937 ของกรมการจัดหางานโดยเคร่งครัดและ
ด าเนินการตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.1 ขอให้ก าหนดแนวทางการบันทึกบัญชีที่
ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งออกหนังสือแจ้งหน่วยงาน 
ถ้ามีเงินเหลือจ่ายและต้องส่งคืนหลังสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
12.2 หน่วยเบิกจ่ายส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.1 หน่วยเบิกจ่ายกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
33 หน่วยเบิกจ่ายกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
และหน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 9,725.00 บาท และ 566,660.00 บาท 
ตามล าดับ (หน่วยบันทึกการโอนเงินคืนในบัญชีผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด) 

(2) หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
มีเงินที่ เหลือจ่าย จ านวน 3,686,000.00 บาท (หน่วย
บันทึกการโอนเงินคืนในบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น)  

12.3.2 หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ บันทึกรายได้จากการอุดหนุนเพ่ือการ
ด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
165,182,681.58 บาท ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากบัญชีเงิน
รับฝากอ่ืน โดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ  

นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้รับเงินบริจาคจาก
ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 
6,278,000.00 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ใน
การใช้จ่าย หน่วยต้องบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้ และเมื่อ
มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต้องบันทึกเป็นรายได้จากการรับบริจาค
คู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือการนั้น แต่หน่วยบันทึกเป็นเงิน
รับฝากอ่ืนเมื่อได้รับเงิน ท าให้รายได้จากการรับบริจาคและ
รายได้รอรับรู้บันทึกต่ าไป ในขณะที่เงินรับฝากอ่ืนสูงไป 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  
13. รายได้นอกงบประมาณ 

จากการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานีวิทยุภายใต้
สังกัดกองต ารวจสื่อสาร จ านวน 10 สถานี และภายใต้สังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 10 สถานี 

 
 
 
 
 
 

12.3.2 ขอให้สั ่งการให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของหน่วยงานย่อย
พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งก าชับให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยเคร่งครัด โดยบันทึกบัญชี
ให้ถูกต้องตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 
2560  
 
 
 
 
 
 
 
 

13. แจ้งหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ที่มีสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงอยู่ภายใต้สังกัด และหน่วยเบิกจ่ายอ่ืนใดที่มีการรับรายได้ 
ให้บันทึกบรรดารายได้ที่ได้รับทั้งหมด ในงบการเงิน ตามท่ี
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
12.3.2 หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยน า
รายได้เงินนอกงบประมาณที่มีบันทึกเข้าในระบบ GFMIS     
ให้ครบถ้วน เพื่อให้รายงานการเงินของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ



               - 21 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
รวม 20 สถานี พบว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมีรายได้ดังนี้ 

1.รายได้จากการแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการ 
จ านวน 46,187,176.39 บาท (รายละเอียดแนบ 18)  

2. รายได้จากการรับบริจาค  
3. รายได้จากการรับค่าสาธารณูปโภคจากผู้ได้รับ

การแบ่งเวลาด าเนินรายการ  
โดยหน่วยไม่ได้บันทึกรายได้ดังกล่าวในระบบ GFMIS 

เป็นการไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 5.4.2  
14. ค่าใช้สอย 

จากการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ 
พบว่า บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง กล่าวคือ บันทึกจ้างเหมาปรับปรุง
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 212 หมายเลข 2212 
และ 2218 และแบบ Bell 412 หมายเลข 2601 และ 2609 
ทั้งหมดจ านวน 4 ล า จ านวน 247,500,000.00 บาท และ
บันทึกรายการจ่ายล่วงหน้าในปี 2559 จ านวน 48,375,000.00 บาท 
ไว้ในบัญชีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งที่ถูกต้องจะต้อง
บันทึกไว้ในบัญชีงานระหว่างท า และโอนตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุการใช้ประโยชน์  
15. ค่าสาธารณูปโภค 

จากการตรวจสอบบัญ ชี ค่ าสาธารณู ป โภค 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 503,440,174.76 บาท ของ
หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน พบว่า หน่วยมีการบันทึก
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมฯ โครงการ POLIS ตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 รวม 11 เดือน 

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายการให้ถูกต้อง พร้อมแจ้ง
ก าชับให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 

15. ขอให้สั่งการให้ส านักงบประมาณและการเงิน
จัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยเบิกจ่าย
ทุกหน่วยเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับที่ 2 เพ่ือให้รายงานการเงินของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ได้มีหนังสือ ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขอ
อนุมัติกรมบัญชีกลาง น าเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอก
งบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงเข้าระบบ GFMIS 
เป็นรายเดือน อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
14. หน่วยเบิกจ่ายกองบินต ารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
รายการบัญชี การปิดบัญชี และการจัดท ารายงานการเงิน 
ช่วงสิ้นปีงบประมาณทุกปี เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แสดงข้อมูล
ทางบัญชีได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงิน 172,312,800.00 บาท ซึ่งเป็นค่าสาธารณูปโภค
ของปีงบประมาณ 2559 ไว้ในบัญชีค่าสาธารณูปโภค
ของปีงบประมาณ 2560 ท าให้ค่าสาธารณูปโภคของ
ปีงบประมาณ 2560 บันทึกสูงไปด้วยจ านวนดังกล่าว 
 

หนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0010.32/ว40 ลงวันที่ 
25 กนัยายน 2561 
หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน  
รายการข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้บัญชีค่าใช้จ่าย ปี 
2559 ต่ าไป และบัญชีค่าใช้จ่ายปี 2560 สูงไป มีผลให้บัญชี
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ถูกต้องแล้ว จึงไม่ต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรายการค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ฯ โครงการ POLIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วยงานได้ปรับปรุงข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 


