
รายงานผลการดําเนนิการตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
1. การจัดทํารายงานการเงิน 

จากการตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติพบวา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจนํารายไดจาก

งบบํารุงที่เปนเงนินอกงบประมาณมาบันทึกบัญชีรายไดจาก
การขายสินคาและบริการในระบบ GFMIS ไมครบถวน 

1.2 วิทยาลัยพยาบาลไมไดนํารายไดจากการขายสินคา
และบริการ ซึ่งเปนรายไดเงินนอกงบประมาณมาบันทึกใน
ระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 

1. ขอใหสั่งการใหหนวยเบิกจายทุกหนวยนํารายได
เงินนอกงบประมาณที่มีบันทึกเขาในระบบ GFMIS ให
ครบถวน เพื่อใหรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติมีความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการดานการเงิน
การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ขอใหสั่งการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ตํารวจดําเนินการตรวจสอบวา บัญชีที่ธนาคารแจงมา
ทั้งหมดเปนของหนวยงานหรือไม กรณีที่บญัชีเงนิฝากธนาคาร
ดังกลาวเปนของหนวยงานและยังมีความจําเปนตองใชใหบันทึก
ในระบบ GFMIS ใหครบถวน แตหากบัญชีใดไมมีความจําเปน 
ตองใชอีกตอไป ใหดําเนินการปดบัญชีเพ่ือเปนการลดภาระ
ในการควบคุมดูแล และเปนการปองกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดข้ึนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานตํารวจแห งชาติ  ไดสั่ งการกําชับใหหนวย
เบิกจายทุกหนวยนํารายไดเงินนอกงบประมาณที่มีบันทึก
เขาในระบบ GFMIS ใหครบถวน เพื่อใหรายงานการเงิน
ของสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติมีความถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถนําไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
1.2 วิทยาลัยพยาบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนังสือ   
ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติ
กรมบัญชีกลางนําเขาขอมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจและสถาบันนิติเวชวิทยา เขา
ระบบ GFMIS เปนรายเดือน อยูระหวางกรมบัญชีกลาง
พิจารณาอนุมัติ  กรมบัญชีกลางได มีหนั งสือ ที่  กค 
0410.3/2955 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จัดสงขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
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1.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน และหนวยเบิกจายกองตํารวจสื่อสาร ไมไดนํา
รายไดจากการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ รายได
จากการรับบริจาค และรายไดจากการรับคาสาธารณูปโภค
จากผูไดรับการแบงเวลาดําเนินรายการ ซึ่งเปนรายไดจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียง มาบันทึกเปนรายไดในระบบ GFMIS 

เปนการไมปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ขอ 5.4.2 ที่กําหนดวา
“งบการเงินของสวนราชการระดับกรม จะตองแสดงภาพรวม
ของสวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค และ
หนวยงานยอยภายใตสังกัด รวมทั้งกิจการที่เก่ียวกับเงินนอก
งบประมาณ ไมวาจะเปนเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาต
ใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง เงินทุนหมุนเวียน 
หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยูในความควบคุมของ
สวนราชการ ทั้งนี้เพ่ือใหงบการเงินแสดงรายการท่ีครอบคลุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีดังกลาว เพ่ิมเติม ดังนี ้
     1. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ ท่ี
เก่ียวของทั้งหมด 
     2. โครงสรางของหนวยงานที่ เก่ียวของกับรายได
ดังกลาว  
     3. แนวทางการบันทึกบัญชีที่เคยปฏิบัติ (ถามี) 
      4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  
แล ะสํ านั ก งาน ตํ าร วจแห งช าติ  มี ห นั งสื อ  ที่  ต ช 
0010.32/1088 ลงวันที่  13 มีนาคม 2562 สงขอมูล
ดังกลาว ใหกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ    
1.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
และกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนังสือ 
ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง นําเขาขอมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเขาระบบ GFMIS เปนราย
เดือน อยูระหวางกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ และ
กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ท่ี กค 0410.3/2955 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2562 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดสง
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว เพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1. กฎหมาย ระเบี ยบ  ขอบั งคั บ  คํ าสั่ ง  และ
ประกาศ ท่ีเก่ียวของทั้งหมด 

2. โครงสรางของหนวยงานที่เก่ียวของกับรายได
ดังกลาว  

3. แนวทางการบันทึกบัญชีที่เคยปฏิบัติ (ถามี) 
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ทรัพยากรท้ังหมดที่สวนราชการใชไปเพื่อกอใหเกิดผลผลิต
ตามเปาหมายของสวนราชการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
             บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 708,319,266.81 บาท 
จากการตรวจสอบพบวา 

บัญชี เงินฝากสถาบันการเงิน ของหนวยเบิกจาย
โรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือจํานวน 153,922,359.12 บาท 
เม่ือตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารพบวา มีบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ไมไดบันทึกในระบบ GFMIS จํานวน 93 บัญชี 
ประกอบดวยบัญชีของธนาคารกรุงไทย จํานวน 47 บัญชี 
ธนาคารทหารไทย จํานวน 24 บัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 
21 บัญชี และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
จํานวน 1 บัญชี (รายละเอียดแนบ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนังสือ ที่ 0010.32/191   
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 แจงหนวยเบิกจายกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน หนวยเบิกจายตํารวจภูธรภาค 4 
หนวยเบิกจายตํารวจภูธรภาค 5 หนวยเบิกจายตํารวจภูธร
ภาค 6 หนวยเบิกจายตํารวจภูธรภาค 8 หนวยเบิกจาย
ตํ ารวจภู ธรภาค 9 หน วยเบิ กจ ายตํ ารวจสั นติ บาล   
หนวยเบิกจายกองบังคับการปราบปราม และกองตํารวจ
สื่อสาร ใหจัดสงขอมูล พรอมเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ิมเติม 
เพ่ือจะไดรวบรวมนําสงกรมบัญชีกลาง และสํานักงานตํารวจ
แห งชาติ  มีหนังสือ ที่  ตช 0010.32/1088 ลงวันที่       
13 มีนาคม 2562 สงขอมูลดังกลาว ใหกรมบัญชีกลาง
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
2. หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ ไดตรวจสอบบัญชี  
เงินฝากธนาคาร จํานวน 93 บัญชี พบวา 
    - บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํานวน 3 บัญชี เปนของ
หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งใชบันทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS  
    - บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ  จํานวน 90 บัญชี เปนบัญชี
เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีชื่อบัญชีลงทายดวยโรงพยาบาลตํารวจ 
แตบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวไมไดเก่ียวของกับการเบิก
จายเงินของโรงพยาบาลตํารวจ ดังนั้นจึงไมตองบันทึก       
ในระบบ GFMIS  
 
 



               - 4 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
3. ลูกหนี้ระยะสั้น  

3.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่           
30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 
265,639,888.10 บาท จากการตรวจสอบพบวา มีลูกหนี้เงินยืม 
จํานวน 93 ราย สงใชคืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ยืม ประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 

3.1.2 ลูกหนี้เงนิยืมจํานวน 8 ราย จํานวนเงิน 
10,187,902.00 บาท (รายละเอียดแนบ 3) 

เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ขอ 60 และขอ 63 
           3.2 ลู กหนี้ เงินยื มจํ านวน 90 ราย จํ านวนเงิน 
17,290,035.00 บาท พบวา มีการสงใชคืนเงินยืมในป 2560 
แตหน วยงานบันทึ กรายการหักลางเงินยืมในป  2561 
(รายละเอียดแนบ 2 และ 4) 

3.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 
กันยายน  2560 มี ยอดคงเหลื อตามบั ญ ชี  จํ าน วน 
49,874,286.67 บาท รายละเอียดดงันี้ 

 

 
3.1 ขอใหสัง่การใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทุกหนวย

เรงรัดและควบคุมดูแลใหการสงใชคืนเงินยืมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาวโดยเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ขอใหสั่งการใหเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

บันทึกรายการหักลางเงินยืมใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และเปนปจจุบัน 
เพื่อใหการแสดงยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ในรายงานการเงินเปนไปอยางถูกตองตรงกับขอเท็จจริง 

3.3 เพ่ือใหการควบคุมการเบิกจายเงินยืมมีความรัดกุม
และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ขอใหสั่งการ
ใหเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของปฏิบัติดังนี ้

 

 
 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสั่งการกําชับใหดําเนินการ    
กรณีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทุกหนวยเรงรัดและ
ควบคุมดูแลใหการสงใชคืนเงินยืมเปนไปตามเงื่อนไขใน
สัญญายืมเงิน ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการบันทึก
รายการหักลางเงินยืมใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และเปนปจจุบัน 
เพ่ือใหการแสดงยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ เงินยืมใน
งบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณในรายงาน
การเงินเปนไปอยางถูกตองตรงกับขอเท็จจริง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนํ าเงินส งคลั ง พ .ศ . 2551 ข อ 60 และข อ 63  
โดยเครงครัด 
3.1.2 หนวยเบิกจายโรงเรียนนายรอยตํารวจ และหนวย
เบิกจายกองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว 
 
 
3.2 หนวยเบิกจายตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา และหนวย
เบิกจายตํารวจภูธรภาค 1 ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
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3.3.1 บัญชีลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ 

ของ โรงเรียนนายรอยตํ ารวจ ยอดคงเหลือจํ านวน 
2,845,112.67 บาท จากการตรวจสอบพบวา ลูกหนี้เงินยืม
จํานวน 8 ราย จํานวนเงิน 865,120.00 บาท สงใชคืนเงินยืมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมและสงใชคืนเงินยืมไมครบ
ตามจํานวนเงินทีย่ืมไป (รายละเอียดแนบ 5) 

เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ขอ 60 และขอ 63 

3.3.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย มียอดคงเหลือ จํานวน 47,029,174.00 บาท 
จากการตรวจสอบพบวา ลูกหนี้เงินยืมราย พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ 
ตําแหนง ผูกํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 
ยืมเงนิลอซื้อยาเสพติดจากหนวยงานจํานวน 4 สัญญา เปน
เงินรวม 5,000,000.00 บาท ไมไดสงคืนเงินยืมใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ ในเรื่องดังกลาวสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมี
ขอสังเกตฯ ไวแลวในป 2559  

เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ขอ 54 
 
 
 
 
 

     3.3.1 ใหผูบังคับบัญชาของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจเรงรัดและควบคุมดูแลใหการสงใชคืนเงินยืมเปนไป
ตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาวโดยเครงครัด 

 
 
 
 
 
     3.3.2 ให เจาหนาที่ที่ เก่ียวของปฏิบัติตาม

ระเบยีบดังกลาวโดยเครงครัดดังนี ้
       (1) ใหหนวยงานที่มีการใหยืมเงินลอซื้อ

ยาเสพติดมีการพิจารณาตรวจสอบควบคุมมิใหมีการอนุมัติ
ใหยืมเงินรายใหม หากผูยืมยังมิไดมีการสงใชคืนเงินยืมรายเกา
ใหเสร็จสิ้นไปกอน 

       (2) ใหผูอํานวยการกองคลังดําเนินการเรียก
ใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด 

       ในกรณีที่ไมอาจเรียกใหชดใชเงินยืมได 
ใหผูอํานวยการกองคลังรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงนิตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
3.3.1 หนวยเบิกจายโรงเรียนนายรอยตํารวจ ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสั่งการกําชับใหดําเนินการ    
กรณีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ดังนี้ 
1. ใหหนวยงานที่มีการใหยืมเงินลอซื้อยาเสพติด ตรวจสอบ
ควบคุมมิใหมีการอนุมัติใหยืมเงินลอซื้อฯ รายใหม หากผูยืม
ยังมิไดมกีารสงคืนเงินยืมลอซื้อฯ รายเกาใหเสร็จสิ้น  
2. ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการเรียกใหชดใชเงินยืมตาม
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชาไม
เกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด ในกรณีท่ีไมอาจเรียกให
ชดใชเงินยืมได ใหหัวหนาหนวยงานรายงานให บช. ตนสังกัด
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืม
เงินตอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 54 
- กอ งบั ญ ชาการตํ ารวจน ครบ าล  ได มี หนั งสื อ  ที่ 



               - 6 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
               3.3.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด มียอดคงเหลือ จํานวน 34,000,000.00 บาท 
โดยเปนเงินที่โอนใหกับหนวยงานยอยเพ่ือใชเปนเงินลอซื้อ  
(ยาเสพติด) จากการตรวจสอบพบวา การบันทึกบัญชีไมถูกตอง 
กลาวคือ บันทึกไวในบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย ซึ่งที่ถูกตองจะตองบันทึกไวในบัญชีเงินจาย
หนวยงานยอย ประกอบดวย 

หนวย จํานวน  
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 บัญชีเงินจายหนวยงานยอย 

บัญชีเงินจายหนวยงานยอย ของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง มียอดคงเหลือตามบัญชีตั้งแตป 2542 - 2546 
จํานวน 9,995,400.99 บาท ซึ่งเปนรายการเงินจายใหหนวยงานยอย
ทีไ่มมีรายการเคลื่อนไหวและไมมีรายละเอียดประกอบ โดย
ไมทราบสาเหตุ และหนวยงานไดมีคําสั่งที่ 29/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบความถูกตองกรณีรายการบัญชีตาม 
งบทดลองในระบบ GFMIS และบัญชีเงินจายหนวยงานยอย 
มียอดคงคางนาน ซึ่งเจาหนาที่ของสํานักงบประมาณและการเงิน
ของ สตช. และคณะทํางานฯ อยูในระหวางดําเนินการตรวจสอบ 
ในเรื่องดังกลาวสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมีขอสังเกตฯ 
ไวแลวในป 2559  

                  3.3.3 ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบดําเนินการ
แกไขปรบัปรุงบัญชีใหถูกตองโดยเร็วตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.4 ขอใหเรงรัดคณะทํางานฯ ใหดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีบัญชีเงินจายหนวยงานยอยที่คางนานให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และดําเนินการปรับปรุงแกไขบัญชีให
ถูกตองตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

0015.172/749 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 กําชับใหหนวยใน
สังกัดถือปฏิบัต ิ 
 
3.3.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจปราบปราม    
ยาเสพติ ด ได มีหนั งสื อ ท่ี  0027.154/238 ลงวั นที่            
31 มกราคม 2562 แจงไดจัดทําสัญญายืมเงิน (ลอซื้อ)            
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามจํานวนเงินที่ไดรับการ
จัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง      
 - ไดมีคําสั่ งที่  38/2561 เรื่อง การแตงตั้ งคณะทํางาน
ตรวจสอบความถูกตองกรณีรายการบัญชีตามงบทดลองใน
ระบบ GFMIS  
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 บัญชีเงินจายหนวยงาน
ยอยมียอดคงคาง จํานวน 9,995,400.99 บาท ไมพบหลักฐาน
ใดที่มียอดคงคางเพ่ือนําไปหักลางกรณีลูกหนี้หนวยงานยอย 
ซึ่งอยูระหวางหารือของแนวทางการแกไขกับกรมบัญชีกลาง
เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงรายการทางบัญชีตอไป 
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3.5 บัญชีลูกหนี้การคา – ภายนอก 

บัญชีลูกหนี้การคา – ภายนอก ของหนวยเบิกจาย
โรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 
873,928,749.08 บาท แตลูกหนี้ตามทะเบียนคุมที่สงให
ตรวจสอบ มีจํานวน 752,339,630.98 บาท ตางกันจํานวน 
121,589,118.10 บาท โดยไมทราบสาเหต ุ

3.6 บัญชีลูกหนี้อ่ืน – ภายนอก 
บัญชีลูกหนี้อ่ืน – ภายนอก ของหนวยเบิกจาย 

นครศรีธรรมราช มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 66,921.30 บาท 
เปนหนี้ที่เกิดจากความรับผิดทางละเมิดของ ร.ต.ต.ชูด ทองออน 
ขาราชการบํานาญ จากการตรวจสอบพบวา หนวยงานมีการบันทึก
บัญชีซ้ํา กลาวคือ บันทึกไวในบัญชีลูกหนี้อ่ืน – ภายนอก และ
บัญชีลูกหนี้ระยะยาวดวยจํานวนเดียวกัน 
4. เงินลงทุนระยะสั้น 

บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจํา) ของ
หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือจํานวน 23,826,048.96 บาท เมื่อตรวจสอบ
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคารพบวา มีจํานวน 42 บัญชี ที่
หน วยงานไม ได บั นทึ กบัญชี ในระบบ GFMIS ให ถูกต อง 
(รายละเอียดแนบ 6) 
5. วัสดุคงเหลือ  

บัญชีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มี
ยอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 296,571,005.95 บาท 
จากการตรวจสอบหนวยเบิกจาย พบวา 

 

3 .5 ขอให สั่ งการให เจ าหน าที่ ผู รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุของผลตางจํานวน
ดังกลาว และดําเนินการปรับปรุงบัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้
ใหถูกตองตรงกัน พรอมทั้งใหมีการสอบยันยอดคงเหลือ
ของบัญชีลูกหนี้ระหวางฝายการเงินและฝายบัญชีทุกสิ้นเดือน 
หากพบวามียอดที่แตกตางกันใหดําเนินการหาสาเหตุทันท ี

3 .6 ขอให สั่ งการให เจ าหน าที่ ผู รับผิดชอบ
ตรวจสอบใหไดขอเท็จจริงและดําเนินการปรับปรุงบัญชีให
ถูกตองโดยเร็ว 
 
 
 
 

4. ขอใหสั่งการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบวา บัญชีที่ธนาคารแจงมานั้นเปนของหนวยงาน
หรือไม กรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวเปนของ
หนวยงานและยังมีความจําเปนตองใชใหบันทึกในระบบ GFMIS 
ใหครบถวน แตหากบัญชีใดไมมีความจําเปนตองใชอีกตอไป ให
ดําเนินการปดบัญชีเพ่ือเปนการลดภาระในการควบคุมดูแล 
และเปนการปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป      

 
 
 
 
 

 
 
 
3.5 หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
 
 
 
3.6 หนวยเบิกจายตํารวจภู ธรจั งหวัดนครศรีธรรมราช        
ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
4.หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
 
 
 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสั่งการกําชับใหดําเนินการ     
กรณีการบันทึกวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ 
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5.1 วัสดุคงเหลือ ของหนวยเบิกจายกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน มียอดคงเหลือ จํานวน 159,008,999.40 บาท 
เม่ือสุมตรวจสอบวัสดุอะไหลซอมรถเกราะ วี - 150 จํานวน 
17 รายการ พบวา วัสดุอะไหลซอมรถเกราะวี – 150 จํานวน 
8 รายการ จํานวนเงิน 22,098,976.00 บาท ซึ่งเปนของแถม
รถหุมเกราะของปเกา ไมทราบราคาที่แนนอน และหนวยงาน
บันทึกเปนวัสดุคงเหลือ โดยไมไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของแถม
แยกจากวัสดุที่จัดซื้อ ทําใหบัญชีวัสดุคงเหลือสูงไปดวยจํานวน
ดงักลาว  

5.2 หนวยเบิกจายกองบินตํารวจ มีวัสดุคงเหลือ
จํานวน 26,866,338.00 บาท จากการตรวจสอบ พบวา 

5.2.1 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ท เอ – 1 
ทั้งสวนกลาง หนวยบินตํารวจและสนามบินมีการบันทึก
บัญชีไมถูกตอง กลาวคือ ไมบันทึกรับวัสดุในวันท่ีตรวจรับ
แตบันทึกรบัวัสดุในวันจายเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1 ขอใหสั ่งการใหหนวยเบิกจายทุกหนวย

ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของแถมแยกออกจาก
วัสดุที่จัดซื้อและทําการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง เพื่อให
การนํ า เสนอข อม ูล ในรายงานการเง ินถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 
 
 
 

 
5.2 เพ่ือใหการควบคุมวัสดุคงเหลือเปนไปอยาง

รัดกุม มีประสิทธิภาพ ขอใหสั่งการดังนี ้
     (1) ใหหนวยเบิกจายทุกหนวยดําเนินการ

บันทึกรายการวัสดุใหถูกตอง เพ่ือใหการนําเสนอขอมูลใน
รายงานการเงินมีความถูกตองตรงกับขอเท็จจริง  

 
 

3.1 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ใหดําเนินการจัดทําทะเบียน
คมุวัสดุของแถมแยกออกจากวัสดุที่จัดซื้อ 
 
3.2 ใหบันทึกรายการวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณ     
ใหถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง 
3.3 ใหทุกหนวยเบิกจายกําหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการคลังวัสดุ โดยจัดระเบียบในการจัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทของวัสดุ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการตรวจนับวัสดุ 
และเปนประโยชนในการบันทึกรับรูขอมูลทางบัญชี ในระบบ 
GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี  กค 0410.3/ว48      
ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครภุัณฑ 
5.1 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน       
ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 หนวยเบิกจายกองบินตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว 
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5.2.2 หนวยงานไมไดนํารายการวัสดุอะไหล

อากาศยานคงเหลือ จํานวน 12,006 รายการ มาบันทึกไว
ในบัญชีวัสดุคงเหลือของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

6. ลูกหนี้ระยะยาว 
บัญชีลูกหนี้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 85,865,083.09 บาท 
จากการตรวจสอบรายงานกรณีตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือ
เจาหนาที่ของรัฐทุจริต ตามแบบ สปน.1 และรายงานการเรงรัด
ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต ซึ่ง
หนวยเบิกจายบางหนวยมีมูลคาความเสียหายที่ตองไดรับ
การชดใช และเม่ือมีการชดใชมูลคาความเสียหายจะนําสง
เปนรายไดแผนดิน พบวา หนวยที่ตองไดรับการชดใชมูลคา
ความเสียหายไมมีการบันทึกรายการในบัญชีลูกหนี้ความรับผิด
ทางแพงและทางละเมิดไวในระบบ GFMIS ทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบไดวา มูลคาความเสียหายที่จะไดรับการชดใชมี
จํานวนเทาใด สงผลใหบัญชีลูกหนี้ระยะยาวแสดงรายการไม
ถูกตอง ครบถวน 

 

     (2) แต งตั้ งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ
อากาศยานที่เหลืออยูในคลังจํานวนมากและตรวจสอบ
เอกสารการไดมาของวัสดุเพ่ือบันทึกราคาตอหนวยให
ครบถวน พรอมปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือใหถูกตอง  

     (3) กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการ
คลังวัสดุ โดยจัดระเบียบในการจัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทของวัสดุเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการตรวจนับวัสดุ 
และเปนประโยชนในการบันทึกรับรูขอมูลทางบัญชี ในระบบ 
GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2559 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ  

6. ขอใหสั่งการใหทุกหนวยเบิกจายที่มีรายการ
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพงและทางละเมิด
บันทึกรายการดังกลาวในระบบ GFMIS ใหถูกตอง โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวอยาง
เครงครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสั่งการกําชับใหทุกหนวย
เบิกจายที่มีรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทาง
แพงและทางละเมิด บันทึกรายการดังกลาวในระบบ 
GFMIS ให ถู ก ต 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
รายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพงและทาง
ละเมิดในระบบ GFMIS ที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
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เปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี  

กค 0423.3/ว 427 ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2552     
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้
ความรับผิดทางแพงและทางละเมิดในระบบ GFMIS 
7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) ณ วันที่  30 
กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ จํานวน 68,629,128,065.65 บาท 
จากการตรวจสอบพบวา  

7.1 สินทรัพยบางรายการมีการบันทึกรายการ
สินทรัพยไมเปนไปตามตารางอายุการใชงานทรัพยสินของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ครั้งท่ี 2) ตามหนังสือที่ ตร. 0042.7/1688 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2547 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. เพ่ือใหการบันทึกรายการสินทรัพยถาวร 
ถูกตอง ครบถวนตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ขอใหสั่งการดังนี ้
 

7 .1  ให เจ าห น าที่ ผู รับ ผิ ด ชอบ ดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขขอมูลทางบัญชีใหถูกตอง
เปนไปตามตารางอายุการใชงานทรัพยสินของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติแหงชาติ (ครั้งที่  2) ตามหนังสือ ตร.ที ่
0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสั่งการกําชับใหดําเนินการกรณี
การบันทึกขอมูลสินทรัพยถาวร ดังนี้ 
1. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบสินทรัพย
ของหนวยงาน และปรับปรุงแกไขขอมูลทางบัญชีใหถูกตอง
เปนไปตามตารางอายุการใชงานทรัพยสินของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2547 และหากพบวาสินทรัพยรายการ
ใดท่ีมีการโอนจัดสรรไปใหหนวยงานอ่ืนแลว ใหบันทึกการ
โอนสินทรัพยรายการดังกลาวในระบบ GFMIS ใหถูกตอง 
2. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบรายการ
สินทรัพยแตละประเภท หากพบวามีรายการใดท่ีมีมูลคาตอ
หนวยต่ํากวา 5,000.00 บาท ใหดําเนินการปรับปรุงแกไข
บัญชีใหถูกตอง 
3. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับ
วันที่ใชในการบันทึกสินทรัพยในระบบ GFMIS ที่ถูกตอง โดย
ชอง “วันที่เอกสาร” และ “วันที่ผานรายการ” ใหระบุตาม
วันที่ตรวจรับสินทรัพยหรือตรวจรับงาน (และหากเปนกรณี
ระบบปดงวดเดือนแลวใหระบุวันที่เอกสารเปนวันท่ีตรวจรับ
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- หนวยเบิกจายบางหนวยบันทึกสินทรัพยไม

ตรงตามประเภท (รายละเอียดแนบ 7.1) 
- หนวยเบิกจายบางหนวยบันทึกสินทรัพยไม

เปนไปตามตารางอายุการใชงานทรัพยสิน (รายละเอียดแนบ 7.2) 
- หนวยเบิกจายบางหนวยบันทึกสินทรัพยไม

ตรงตามประเภทและไมเปนไปตามตารางอายุการใชงาน
ทรัพยสิน (รายละเอียดแนบ 7.3) 

7.2 หนวยเบิกจายบางหนวยบันทึกสินทรัพยที่มี
มูลคาต่ํากวา 5,000.00 บาท ไวในบัญชีสินทรัพย ซึ่งที่
ถูกตองจะตองบันทึกไวในบัญชีคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
โดยจัดทําทะเบียนคุมไว และไมตองคํานวณคาเสื่อมราคา 
(รายละเอียดแนบ 7.4) 
             เปนการไมปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอ 6.2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ

รายการสินทรัพยแตละประเภท หากพบวามีรายการใดที่มี
มูลคาตอหนวยต่ํากวา 5,000.00 บาท ใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขบัญชีใหถูกตองตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอ 6.2 
 

 
 
 

สินทรัพยหรือตรวจรับงาน และระบุวันท่ีผานรายการเปน
วันที่ 1 ของงวดเดือนปจจุบันที่ทําการบนัทึกรายการ 
 
4. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบบัญชีงาน
ระหวางกอสราง หากพบวารายการในบัญชีงานระหวาง
กอสรางรายการใดเสร็จสิ้นแลว ใหเรงดําเนินการบันทึกเปน
สินทรัพยทันที เพื่อใหระบบมีการประมวลผลคาเสื่อมราคา
และแสดงขอมูลที่ถูกตองตรงตามขอเทจ็จริง  

ตามขอ 3 และ 4 เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การบันทึกขอมูลสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ที่กําหนดไว 
ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2556 
- หนวยเบิกจาย จํานวน 25 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 1) 
- หนวยเบิกจาย จํานวน 43 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 2) 
- หนวยเบิกจาย จํานวน 16 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 3) 
 
7.2 หนวยเบิกจาย จํานวน 5 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 4) 
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7.4 บัญชีอาคารสํานักงาน รายการอาคารโรงพยาบาล

ตํารวจ 20 ชั้น ของหนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่ง
บันทึกสินทรัพย เลขท่ี100000308298 เพียง 1 รายการ 
จํานวนเงิน 2,155,277,000.00 บาท แตตามรายละเอียด
ของสัญญาเลขที่ ยธ.1/2554 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
หนังสืองวดงานการกอสรางอาคารโรงพยาบาลตํารวจ 
(อาคารบริการทางการแพทย) สูง 20 ชั้น มีรายการติดตั้ง
ระบบลิฟต บันไดเลื่อน ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ
สื่อสารตาง ๆ ติดตั้งเครื่องเปาลมเย็น พัดลมระบายอากาศ 
ระบบคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งบางรายการตองบันทึกไวใน
บัญชีสินทรัพยประเภทอ่ืน และคํานวณคาเสื่อมราคาตาม
ประเภทของสินทรัพยแตละประเภท 

7.5 บัญชีครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
รายการศูนยขอมูลอาวุธปนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน
ปน ของหนวยเบิกจายสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ซึ่ง
บันทึกสินทรัพยเลขที่ 100000308892 เพียง 1 รายการ 
จํานวนเงิน 98,000,000.00 บาท แตตามรายละเอียดของ
สัญญาเลขท่ี สพฐ.ตร.1/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลอาวุธปนและตรวจเปรียบเทียบ
ลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ มีรายการ
เครื่องนําเขาขอมูลภาพปลอกกระสุนปน เครื่องจัดเก็บ
และจัดการขอมูล เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล เครื่องพิมพชนิดไฟฟา เปนตน ซึ่งบางรายการ
ตองบันทึกไวในบัญชีสินทรัพยประเภทอ่ืนและคํานวณคาเสื่อม
ราคาตามประเภทของสินทรัพยแตละประเภท 

7.4 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข
ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสินทรัพยใหถูกตองตามประเภท
และกําหนดอายุการใชงานตามตารางอายุการใชงาน
ทรัพยสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ครั้งที่  2) ตาม
หนังสือ ตร.ที ่0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กนัยายน 2547 
 
 
 
 

 
 
 
7.5 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข

ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสินทรัพยใหถูกตองตามประเภท
และกําหนดอายุการใชงานตามตารางอายุการใชงาน
ทรัพยสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ครั้งที่  2) ตาม
หนังสือ ตร.ที ่0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.4 หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 หนวยเบิกจายสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
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7.6 วันที่ใชในการบันทึกสินทรัพยในระบบ GFMIS 

ของหนวยเบิกจายไมตรงกับวันที่ในรายงานผลการตรวจรับ 
โดยถือไดวาสินทรัพยนั้นพรอมใชงานแลว เปนการไมปฏิบัติ
ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
ฉบับที่ 2 ขอ 6.3 ประกอบดวย 

7.6.1 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง หนวยเบิกจายกองบินตํารวจ และหนวย
เบิกจายสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใชวันที่บันทึกทรัพยสิน
หลังจากวันท่ีในรายงานการตรวจรับ ทําใหคาเสื่อมราคาที่
บันทึกไวมียอดต่ํากวาความเปนจริง (รายละเอียดแนบ 8) 

7.8 บัญชีงานระหวางกอสราง ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2560 มียอดคงเหลือ จํานวน 12,503,848,230.57 บาท จาก
การตรวจสอบรายละเอียดงานระหวางกอสราง พบวา 

 
 
 
 
 

7.8.1 หนวยเบิกจาย 15 หนวย จํานวนเงิน 
245,573,107.78 บาท ที่งานระหวางกอสรางไดดําเนินการ
เสร็จแลวในปงบประมาณ 2560 แตหนวยไดบันทึกเปน
สินทรัพยในปงบประมาณ 2561 (รายละเอียดแนบ 10) 

 
 
 

          7.6 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศึกษาและทําความเขาใจ
เก่ียวกับวันที่ใชในการบันทึกสินทรัพยในระบบ GFMIS ที่
ถูกตอง เพ่ือใหการบันทึกรบัรูสินทรัพยเปนไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอ 6.3 
 
 
 
 
 
 
          7 .8 ให เจ าห น าที่ ผู รั บ ผิ ด ช อบ ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบ หากพบวารายการในบัญชีงานระหวางกอสราง
รายการใดเสร็จสิ้นแลว ให เรงดําเนินการบันทึกเปน
สินทรัพยทันที เพ่ือใหระบบมีการประมวลผลคาเสื่อม
ราคาและแสดงขอมูลที่ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง เปนไป
ตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกขอมูลสินทรัพย
ถาวรในระบบ GFMIS ที่กําหนดไว ตามหนังสือ ตร.ที่ 
0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.1 หนวยเบิกจายกองบินตํารวจ หนวยเบิกจายสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ และหนวยเบิกจายกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
(รายละเอียดแนบ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.1 หนวยเบิกจาย จํานวน 9 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 6) 
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7.8.2 หนวยเบิกจาย 9 หนวย จํานวนเงิน 

383,947,602.79 บาท ที่งานระหวางกอสรางไดดําเนินการ
เสร็จแลวในปงบประมาณ 2560 แตหนวยยังไมไดบันทึก
เปนสินทรัพย (รายละเอียดแนบ 11) 

จากรายการขอ 7.2 – 7.8 ทําใหสินทรัพย
บางรายการไมมีการคํานวณคาเสื่อมราคาและบางรายการ
คํานวณคาเสื่อมราคาไมถูกตองครบถวน มีผลทําใหไม
สามารถตรวจสอบไดวาบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
บัญชคีาเสื่อมราคาของสินทรัพยแตละบัญชีไมถูกตอง 
8. เจาหนี้ระยะสั้น 

บัญชีเจาหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 1,815,571,701.39 บาท 
จากการตรวจสอบหนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ พบวา 
ยอดคงเหลือตามบัญชี รับสินคา/ใบสํ าคัญ  มีจํ านวน 
160,156,822.60 บาท แตรายละเอียดที่สงใหตรวจสอบมี
จํานวน 160,458,124.25 บาท ตางกันจํานวน 301,301.65 บาท 
9. เงินรับฝากระยะสั้น  

บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 7,352,930,134.17 บาท 
จากการตรวจสอบบัญชีตาง  ๆปรากฏดังนี ้

9.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น มียอดคงเหลือตามบัญชี 
จํานวน 6,992,847,390.37 บาท จากการตรวจสอบพบวา 
หนวยเบิกจายจํานวน 57 หนวย มียอดคงเหลือตามบัญชี
ไมตรงกับรายละเอียดที่สงใหตรวจสอบ ตางกันจํานวน 
64,704,652.66 บาท (รายละเอียดแนบ 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ขอใหสั่งการใหเจาหนาทีผู่รับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบหาสาเหตุของผลตางดังกลาวและปรับปรุงบัญชี
ใหถูกตองโดยเร็ว พรอมสงมอบเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการปรับปรุ งให สํ านั กงานการตรวจเงินแผนดิ น
ตรวจสอบดวย 

 
 

 
 
 
 

9.1 ขอใหสั่ งการใหหนวยเบิกจายทุกหนวย
ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลตาง และดําเนนิการ
ปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง พรอมสงมอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการปรับปรุงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบดวย 

 
 
 
7.8.2 หนวยเบิกจาย จํานวน 6 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
8. หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 หนวยเบิกจาย จํานวน 5 หนวย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว และหนวยงานผูเบิกตํารวจภูธรจังหวัดราชบุร ี
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9.2 บัญชีรายไดรอตรวจสอบ (30บ.) ของหนวยเบิกจาย

โรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือ จํานวน 35,777,491.94 บาท 
(ซึ่งเปนยอดของป 2558 – 2560) เปนเงินที่โรงพยาบาล
ตํารวจไดรับชําระเงินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) แลว แตไมไดปรับปรุงโอนลางบัญชี
รายไดรอตรวจสอบ (30บ.) ไปยังบัญชีที่เก่ียวของทําให
ยังคงมียอดคางอยูในบัญชีเงินรับฝากอ่ืน 

9.3 บัญชีเงินประกันอื่น มียอดคงเหลือ จํานวน 
358,894,127.54 บาท จากการตรวจสอบพบวา  

9.3.1 หนวยเบิกจายจํานวน 15 หนวย มี
ยอดคงเหลือตามบัญชี ไมตรงกับรายละเอียดท่ีส งให
ตรวจสอบ ตางกันจํานวน 30,675.40 บาท (รายละเอียด
แนบ 13) 

 
9.3.2 หนวยเบิกจายจํานวน 4 หนวย มีเงิน

ประกันสัญญาคางนานตั้งแตป 2550 - 2558 จํานวน 
5,695,990.15 บาท (รายละเอียดแนบ 14) และหนวย
เบิกจาย ภ.8 มีเงินประกันสัญญาที่รับมากอนป 2554 
จํานวน 340,977.00 บาท โดยไมสามารถระบุรายละเอียดได  

เป น การ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ขอ 144 (2)  
 
 
 

9.2 ขอใหสั่งการใหหนวยเบิกจายโรงพยาบาล
ตํารวจดําเนินการตรวจสอบขอมูลที่ เก่ียวของ และ
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง พรอมสงมอบเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการปรับปรุงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบดวย 

 
 
 
 
9.3.1 ขอใหสั่งการใหหนวยเบิกจายทุกหนวย

ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลตาง และดําเนินการ
ปรับปรุงใหถูกตอง พรอมสงมอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการปรับปรุงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบดวย 

9.3.2 ขอใหสั่งการใหหนวยเบิกจายกองการเงิน 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง หนวยเบิกจายตํารวจภูธร
ภ าค  8  และ  และหน วย เบ ิกจ ายศ ูน ย ปฏ ิบ ัต ิก าร
สํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา ดําเนินการตรวจสอบ
เงินประกันสัญญาดังกลาววาไดมีการจายคืนแลวหรือไม 
ถามีการจายคืนแลวใหดําเนินการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง 
หากยังไมจ ายคืนใหตรวจสอบให ได ขอเท็จจริงและ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯ พรอมสั่งการใหหนวย
เบิกจายทุกหนวยที่มีเงินประกันสัญญาอยูในความรับผิดชอบ
ใหปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวของโดยเครงครดั 

 

อยูระหวางตรวจสอบขอมูล (รายละเอียดแนบ 8) 
 
 
9.2 .หนวยเบิกจายโรงพยาบาลตํารวจ อยูระหวางตรวจสอบ
ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
9 .3 .1 หน วยเบิ กจ ายตํ ารวจภู ธรจั งหวั ดตาก และ          
หน วยเบิ กจ ายตํ ารวจภู ธรจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว (รายละเอียดแนบ 9) 
 
 
9.3.2 หนวยเบิกจายกองการเงิน กรณีเงินประกันคางนาน
ตั้งแตป 2550 – 2558 ไดดําเนินการถอนคืนเงินประกัน
สัญญาที่ครบกําหนดแลว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 3 รายการ จํานวนเงินรวม 34,601 บาทคงเหลือ
อยูระหวางดําเนินการ 45 รายการ จํานวนเงินรวม 
964,901 บาท และไดมีการเรงรัดติดตาม หนวยงานยอย
กองการเงิน ใหดําเนินการถอนคืนเงินประกันสัญญาที่
ครบกําหนดระยะเวลาโดยเร็วที่สุดแลว และอยูระหวาง
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10. รายไดรอการรับรู 

บัญชีรายไดรอการรับรู ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 907,088,788.30 บาท 
จากการตรวจสอบพบวา 
               10.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส) มีรายไดรอการรับรูคงเหลือ 
จํานวน 7,797,550.28 บาท โดยในปงบประมาณ 2560 
หนวยไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 14,390,878.00 บาท เมื่อ
มีการเบิกจายเปนคาใชจาย จํานวน 13,648,846.00 บาท 
หนวยจะตองบันทึกลดยอดรายไดรอการรับรูดวยจํานวน
เดียวกัน ตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาท่ีจําเปนเพ่ือจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
แตพบวา หนวยบันทึกลดยอดรายไดรอการรับรูทั้งจํานวน
ที่ไดรับบริจาค เปนการไมปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ขอใหสั่งการใหเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบ กรณทีี่พบวายอดคงเหลือไมถูกตองใหหาสาเหตุ
และปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตอไป และใหปฏิบัติตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดย
เครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการทําหนังสือกระทรวงการคลัง หารือแนวทาง
การถอนคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกําหนดแตไมสามารถ
ดําเนินการถอนคืนได เนื่องจากมีขอขัดของหนวยงานยอย
กองการเงิน และบริษัท/ผูประกอบการ ไมสามารถหา
เอกสารหลักฐานเนื่องจากพนภาระผูกพันตามสัญญาเปน
เวลานาน บางรายการเลิกกิจการติดตอไมได เพื่อหารือ
แนวทางการดําเนินการตามระเบียบตอไป หนวยเบิกจาย
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง หนวยเบิกจายตํารวจภูธร
ภาค 8 และหนวยเบิกจายศูนยปฏิบัติการสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติสวนหนา อยูระหวางการติดตามเรงรัด
ดําเนินการถอนคืนเงินประกันสัญญา (รายละเอียดแนบ 10) 
 
 
 
 
 
10.3 หนวยเบิกจายกองบัญชาการตํารวจปราบปราม    
ยาเสพติด ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 



               - 17 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
12. รายไดจากการอดุหนุนและบริจาค 

บั ญ ชี ร าย ได จ าก ก าร อุ ด ห นุ น แ ล ะบ ริ จ า ค 
ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 544,868,772.92 บาท จาก
การตรวจสอบพบวา 

12.3 รายไดจากการอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บันทึกบัญชีเมื่อไดรับเงิน
อุดหนุน ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชจายชัดเจน และมีขอตกลง
คืนเงินที่ เหลือเมื่อโครงการแลวเสร็จหรือระยะเวลา
โครงการสิ้นสุดลง จากการตรวจสอบพบวา 

12.3.1 หนวยเบิกจาย จํานวน 3 หนวย มี
เงินเหลือจายที่ตองสงคนืองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหนวย
ไมไดบันทึกบัญชีเงินที่เหลือจายในป 2560 ตอมาในป 2561 
เม่ือหนวยมีการโอนเงินคืนจะบันทึกในบัญชีผลสะสมจาก
การแกไขขอผิดพลาด และบัญชีคาใชจายอื่น ประกอบดวย 

(1) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
และหนวยเบิกจายกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43   
มีเงินเหลือจาย จํานวน 9,725.00 บาท และ 566,660.00 บาท 
ตามลําดับ (หนวยบันทึกการโอนเงินคืนในบัญชีผลสะสม
จากการแกไขขอผดิพลาด) 

(2) หนวยเบิกจายตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 
มีเงินที่ เหลือจาย จํานวน 3,686,000.00 บาท (หนวย
บันทึกการโอนเงินคนืในบัญชีคาใชจายอ่ืน)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.1 ขอใหกําหนดแนวทางการบันทึกบัญชีที่
ถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งออกหนังสือแจงหนวยงาน 
ถามีเงนิเหลือจายและตองสงคืนหลังสิ้นปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.1 หนวยเบิกจายกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
33 หนวยเบิกจายกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
และหนวยเบิกจายตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการ
ปรบัปรุงเรียบรอยแลว 
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12.3.2 หนวยเบิกจายตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ บันทึกรายไดจากการอุดหนุนเพื่อการ
ดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํ านวน 
165,182,681.58 บาท ซึ่งเปนการปรับปรุงจากบัญชีเงิน
รับฝากอื่น โดยไมมีเอกสารใหตรวจสอบ  

นอกจากนี้ ในป 2560 ไดรับเงินบริจาคจาก
ทางบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 
6,278,000.00 บาท ซึ่งเปนเงินบริจาคมีวัตถุประสงคใน
การใชจาย หนวยตองบันทึกเปนรายไดรอการรับรู และเม่ือ
มีการจายคาใชจายตองบันทึกเปนรายไดจากการรับบริจาค
คูกับคาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อการนั้น แตหนวยบันทึกเปนเงิน
รับฝากอื่นเม่ือไดรับเงิน ทําใหรายไดจากการรับบริจาคและ
รายไดรอรับรูบนัทกึต่ําไป ในขณะทีเ่งินรับฝากอื่นสูงไป 

เปนการไมปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2  
13. รายไดนอกงบประมาณ 

จากการสุมตรวจสอบรายไดของสถานีวิทยุภายใต
สังกัดกองตํารวจสื่อสาร จํานวน 10 สถานี และภายใตสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 10 สถาน ี
รวม 20 สถานี พบวา สถานีวิทยุกระจายเสียงมีรายไดดังนี้ 

1.รายไดจากการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ 
จํานวน 46,187,176.39 บาท (รายละเอียดแนบ 18)  

2. รายไดจากการรับบริจาค  
3. รายไดจากการรับคาสาธารณูปโภคจากผูไดรับ

การแบงเวลาดําเนินรายการ  

12.3.2 ขอใหสั่งการใหเจาหนาที ่ผู รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของหนวยงานยอย
พรอมปรับปรุงแกไขใหถูกตองและแจงกําชับใหทุกหนวย
เบิกจายปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยเครงครัด โดยบันทึกบัญชี
ใหถูกตองตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 
2560  
 
 
 
 
 
 
 
 

13. แจงหนวยเบิกจายทุกหนวย ที่มีสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงอยูภายใตสังกัด และหนวยเบิกจายอ่ืนใดท่ีมีการรับรายได 
ใหบันทึกบรรดารายไดท่ีไดรับทั้งหมด ในงบการเงิน ตามที่
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 
กําหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 
12.3.2 หนวยเบิกจายตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  
ดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหหนวยเบิกจายทุกหนวยนํา
รายไดเงินนอกงบประมาณที่มีบันทึกเขาในระบบ GFMIS ให
ครบถวน เพ่ือใหรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังได
อยางมีประสิทธิภาพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ 
ที่ ตช 0010.32/5863 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติ
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โดยหนวยไมไดบันทกึรายไดดังกลาวในระบบ GFMIS 

เปนการไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอ 5.4.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. คาใชสอย 
จากการตรวจสอบหนวยเบิกจายกองบินตํารวจ 

พบวา บันทึกบัญชีไมถูกตอง กลาวคือ บันทึกจางเหมาปรับปรุง
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร แบบ Bell 212 หมายเลข 2212 
และ 2218 และแบบ Bell 412 หมายเลข 2601 และ 2609 
ทั้งหมดจํานวน 4 ลํา จํานวน 247,500,000.00 บาท และ
บันทึกรายการจายลวงหนาในป 2559 จํานวน 48,375,000.00 บาท 
ไวในบัญชีคาซอมแซมและบํารุงรักษา ซึ่งท่ีถูกตองจะตอง
บันทึกไวในบัญชีงานระหวางทํา และโอนตดัจายเปนคาใชจาย
ในแตละงวดบัญชีตลอดอายุการใชประโยชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ขอใหสัง่การใหเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขรายการใหถูกตอง พรอมแจง
กําชับใหทุกหนวยเบิกจายปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบัญชีกลาง นําเขาขอมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเขาระบบ GFMIS เปนราย
เดือน อยูระหวางกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ และ
กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ที่ กค 0410.3/2955 ลงวันที่ 
21 มกราคม 2562 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดสง
ข อ มู ล แ ล ะ เอกส ารที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก รณี ดั งก ล า ว      
เพ่ิมเติม ดังนี ้

1. กฎหมาย ระเบี ยบ  ขอบั งคั บ  คํ าสั่ ง  และ
ประกาศ ท่ีเก่ียวของทั้งหมด 

2. โครงสรางของหนวยงานที่เก่ียวของกับรายได
ดังกลาว  

3. แนวทางการบันทึกบัญชีทีเ่คยปฏิบัต ิ(ถามี) 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  

แล ะสํ านั ก งาน ตํ าร วจแห งช าติ  มี ห นั งสื อ  ที่  ต ช 
0010.32/1088 ลงวันที่  13 มีนาคม 2562 สงขอมูล
ดังกลาว ใหกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
14. หนวยเบิกจายกองบินตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 


