
รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิการ
1. ลูกหนี้การค้า 

บัญ ชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก  ณ  วันที่ 
30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 
526,836,615.01 บาท จากการตรวจสอบพบว่า 

บัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือจํานวน 522,164,827.41 บาท 
แต่ลูกหนี้ตามทะเบียนคุมที่ส่งให้ตรวจสอบ มีจํานวน 
487,168,218.44 บาท ต่างกันจํานวน 34,996,608.97 บาท 
และเมื่อตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้ พบว่า มีการบันทึก
รายละเอียดไม่ครบถ้วน กล่าวคือ รายการรับชําระไม่มีเล่มที่
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และไม่มีการสอบยันยอดลูกหนี้คงเหลือ
ระหว่างฝ่ายการเงินกับฝ่ายบัญชี ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
มีการบันทึกลูกหนี้ทุกรายในทะเบียนคุมลูกหนี้หรือไม่และ  
มีลูกหนี้รายใดบ้างที่ได้ชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว 
2. ลูกหนี้ระยะสั้น  

2.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 
230,078,846.75 บาท จากการสุ่มตรวจสอบพบว่า  

 
 
 
 
 

          1. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ตํารวจดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของผลต่าง
จํานวนดังกล่าว พร้อมบันทึกปรับปรุงบัญชีและทะเบียนคุม
ลูกหนี้ให้ถูกต้องตรงกัน นอกจากนี้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี
จะต้องดําเนินการสอบยันยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้
ระหว่างกันทุกสิ้นเดือน หากพบว่ามียอดที่แตกต่างกัน  
ให้ดําเนินการหาสาเหตุและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
ตรงกันทันที 

 
 
 
 

 
 

 
 
2.1 และ 2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรักษาวินัยการเงินการคลัง  
อย่างเคร่งครัด ขอให้สั่ งการให้ผู้ บั งคับบัญชาหน่วยงาน  
ทุกหน่วยเร่งรัดและควบคุมดูแลให้การส่งใช้คืนเงินยืม
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด  

 
 

 

1. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
     
 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ  
กรณีลูกหนี้ เงิน ยืมในงบประมาณและลูกหนี้ เงินยืม  
นอกงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกหน่วย
เร่งรัดและควบคุมดูแลให้การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นไปตาม
เงื่อน ไข ในสัญ ญ ายืม เงิน  และ เพื่ อ ให้ ก ารบ ริห าร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรักษา
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิการ 
 
 
 
 
     2.1.1 ลูกหนี้เงินยืมจํานวน 988 ราย จํานวนเงิน 

197,915,444.00 บาท ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กําหนด  
ในสัญญายืม ในจํานวนดังกล่าวพบว่า ในปีงบประมาณ 
2561ยังไม่มีการส่งใช้คืน จํานวน 85 ราย จํานวนเงิน
25,588,062.00 บาท (รายละเอียดแนบ 1) และมีการส่งใช้คืน
จํานวน 903 ราย จํานวนเงิน 172,327,382.00 บาท 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 60 และ
ข้อ 63 

 
2.1.2 ลูกหนี้เงินยืมจํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 

1,195,506.00 บาท พบว่า มีการส่งใช้คืนเงินยืมในปี 2561 
แต่หน่วยงานบันทึกรายการหักล้างเงินยืมในปี 2562 
(รายละเอียดแนบ 2) 

2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 
5,262,300.00 บาท จากการสุ่มตรวจสอบพบว่า มีการส่งใช้คืน
เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเกินกว่า 30 วัน 
จํานวน 3 ฉบับ (รายละเอียดแนบ 3) สรุปดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 65 และข้อ 68 โดยเคร่งครัด 
 

2.1.1 หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 7 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน  
2. หน่ วยเบิ กจ่ ายกองบิ นตํ ารวจ 3. หน่ วยเบิ กจ่ าย
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 4. หน่วยเบิกจ่าย
กองกํากับการ 2 กองบังคับฝึกพิเศษกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 5. หน่วยเบิกจ่ ายกองกํากับการ 5  
กองบังคับฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
6. หน่วยเบิกจ่ายกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 
และ 7. หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา (รายละเอียด
แนบ 1) 
 

2.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 2) 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิการ 
2.2.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 

ได้ส่งใช้คืนเงินยืมเกินวันครบกําหนดชําระจํานวน 2 สัญญา 
สัญญายืมเลขที่ 3/61 จํานวนเงิน 1,289,600.00 บาท และ
สัญญายืมเลขที่ 11/61 จํานวนเงิน 335,800.00 บาท 

2.2.2 หน่วยเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 5 จํานวน 1 สัญญา สัญญายืมเลขที่ บย.1/61 จํานวนเงิน 
903,180.00 บาท  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 60 และข้อ 63 
 
          2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์ มียอดคงเหลือ จํานวน 40,702,708.00 บาท 
จากการสุ่มตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้เงินยืมราย พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ 
ตําแหน่ง ผู้กํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 
ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติดจากหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 
จํานวน 4 สัญญา เป็นเงินรวม 5,000,000.00 บาท ไม่ได้ส่งคืน
เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบฯ ในเรื่องดังกล่าวสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตฯ ไว้แล้วในปี 2560  

ในระหว่างตรวจสอบพบว่า สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ ได้มี หนั งสื อเลขที่  ตช 0011.33/211 ลงวันที่ 
23 มกราคม 2560 ถึงกระทรวงการคลังเพื่อให้พิจารณา 
ผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมแจ้งผลให้สํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติทราบ  เพื่ อจะได้ ดํ าเนินการในส่ วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินยืมเป็นไปอย่าง

รัดกุมและสามารถป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นได้ 
ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว   
โดยเคร่งครัดดังนี้ 

(1) ให้หน่วยงานที่มีการให้ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด
พิจารณาตรวจสอบควบคุมมิให้มีการอนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ 
หากผู้ยืมยังมิได้มีการส่งใช้คืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

(2)  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตาม
เร่งรัดผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้สามารถดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
 
 
 

2.2.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการศึกษา ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 3) 
 
 

2.2.2 หน่วยเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 จาก
การตรวจสอบพบว่า หน่วยที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทักท้วงไม่ใช่หน่วยเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 
เนื่องจากยอดเงินที่คงค้างในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เป็นยอดเงิน 579,000 บาท 
และมีกําหนดชําระวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งหน่วยเบิกจ่าย
ได้ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 3) 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ  
กรณีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 

1. ให้ หน่ วยงานที่ มี การให้ ยืมเงินล่อซื้ อยาเสพติด 
ตรวจสอบควบคุมมิให้มีการอนุมัติให้ยืมเงินล่อซื้อฯ รายใหม่ 
หากผู้ยืมยังมิได้มีการส่งคืนเงินยืมล่อซื้อฯ รายเก่าให้เสร็จสิ้น  

2. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตาม
เร่งรัดผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถดําเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

2.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้มี
หนังสือสั่งการ ที่ 0015.172/7436 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 กําชับหน่วยงานที่มีการยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด มิให้มี
การอนุมัติให้ยืมเงินล่อซื้อฯ รายใหม่ หากผู้ยืมมิได้มีการส่งใช้
คืนเงินยืมล่อซื้อฯ รายเก่าให้เสร็จสิ้น และให้ผู้บังคับบัญชา
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2.4 บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย 
บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย ของกองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลาง มียอดคงเหลือค้างบัญชีตั้งแต่ปี 2542 - 2546 
จํานวน 9,995,400.99 บาท ซึ่งเป็นรายการเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
ที่ไม่มีรายละเอียดประกอบ และไม่มีรายการเคลื่อนไหว และ
หน่วยงานได้มีคําสั่งที่ 38/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีรายการบัญชีตามงบทดลองในระบบ GFMIS และ
บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยที่มียอดคงค้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงบประมาณและการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
คณะทํางานฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการตรวจสอบ ในเรื่องดังกล่าว
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตฯ ไว้แล้วในปี 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ขอให้สั่งการให้คณะทํางานฯ ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีบัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยที่ค้างนาน  
ให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมดําเนินการปรับปรุงบัญ ชี  
ให้ถูกต้องต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผลการเรียกร้องการ
ชดใช้ค่ าเสียหายกรณี ดังกล่ าว และหนั งสือ บช.น. ที่ 
0015.172/7436 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ติดตามเร่งรัด
ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง กรณี พ.ต.อ.พิรพล 
อัจกลับ ผกก.สส.บก. น.7 (ตําแหน่งขณะนั้น) กับพวก ไปยัง 
ผบ.ตร. (ผ่าน ผบก.คพ.) ซึ่งยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
ดําเนินการ หากได้รับผลการดําเนินการจะรายงานให้ทราบ
ต่อไป 
 

2.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
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3. สินค้าคงเหลือ 

หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีสินค้าคงเหลือ 
(ยาและเวชภัณฑ์) คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
จํานวน 205,543,533.75 บาท แต่ตามรายงานการตรวจนับวัสดุ 
(ยาและเวชภัณฑ์) ประจําปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียด
ยาและเวชภัณฑ์คงเหลือจํานวน 205,309,315.40 บาท 
มีผลต่าง จํานวน 234,218.35 บาท (รายละเอียดแนบ 4) 
4. วัสดุคงเหลือ  

บัญชีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 294,662,471.80 บาท 
จากการสุ่มตรวจสอบหน่วยเบิกจ่าย 4 หน่วย พบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ขอให้สั ่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย

ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของแถมแยกออกจาก
วัสดุที่จัดซื้อและทําการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง และจะต้องมี
การสอบยันยอดคงเหลือระหว่างกันทุกสิ้นเดือน เพื่อให้สามารถ
ทราบถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันได้ทันที เพื่อให้
การนําเสนอข้อมูลในรายงานการเงินถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

4.2 , 4.3 และ 4.4 เพื่อให้การควบคุมวัสดุคงเหลือ
เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ และการนําเสนอข้อมูลใน
รายงานการเงินมีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ขอให้สั่งการ
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยดําเนินการบันทึก
รายการวัสดุให้ถูกต้อง และจะต้องมีการสอบยันยอด
คงเหลือระหว่างกันทุกสิ้นเดือน เพื่อให้สามารถทราบถึง
ข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทันที 

 
 

3. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 4) 
 
  
 
 
 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ  
กรณีการบันทึกวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

1. การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ให้ดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนคุมวัสดุของแถมแยกออกจากวัสดุที่จัดซื้อ และ
ทําการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง โดยจะต้องมีการสอบ
ยืนยันยอดคงเหลือระหว่างกันทุกเดือนเพื่อให้สามารถ
ทราบถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทันที 

2 . ใ ห้ บั น ทึ ก ร าย ก าร วั ส ดุ ค ง เห ลื อ  ณ  วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ ให้ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง 

3. ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายกําหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการคลังวัสดุ โดยจัดระเบียบในการจัดเก็บวัสดุแยก
ตามประเภทของวัสดุ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจ
บัญชีวัสดุ และเป็นประโยชน์ในการบันทึกรับรู้ข้อมูลทาง
บัญชี ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.3/ว 48 ลงวันที่  13 กันยายน  2559 เรื่อง การ
บันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 



               - 6 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 วัสดุคงเหลือ ของหน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน มียอดคงเหลือ จํานวน 156,508,150.65 บาท 
เมื่อสุ่มตรวจสอบวัสดุอะไหล่ซ่อมรถเกราะ วี - 150 จํานวน 
8 รายการ พบว่า รายงานวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS กับ
รายงานการตรวจนับพัสดุแสดงจํานวนหน่วยและมูลค่าของวัสดุ
ไม่ตรงกัน (รายละเอียดแนบ 5) 

4.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มียอดคงเหลือ จํานวน 2,291,259.63 บาท จากการสุ่มตรวจสอบ
วัสดุคงเหลือ จํานวน 8 รายการ พบว่า บันทึกรายการวัสดุคงเหลือ 
ในระบบ GFMIS สูงกว่าในทะเบียนคุม  

นอกจากนี้ไม่บันทึกรายการใบเสร็จรับเงินเป็นวัสดุคงเหลือ
ในระบบ GFMIS และในทะเบียนคุม ทําให้วัสดุคงเหลือแสดงยอด
ตามบัญชีสูงไปจํานวน 15,874.20 บาท (รายละเอียดแนบ 6) 

 

     (2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุอากาศยาน
ที่เหลืออยู่ในคลังจํานวนมากและตรวจสอบเอกสารการได้มา
ของวัสดุเพื่อบันทึกราคาต่อหน่วยและมูลค่ารวมให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือให้ถูกต้องต่อไป

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 5)  
 
 
 
 

4.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่
ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 6) 
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4.3 วัสดุคงเหลือของหน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล ไม่มียอดคงเหลือในบัญชี จากการตรวจสอบ
พบว่า ไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินมานับรวมเป็นวัสดุคงเหลือ ทําให้
วัสดุคงเหลือแสดงยอดตามบัญชีต่ําไปจํานวน 2,250.00 บาท 

4.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ มีวัสดุคงเหลือ
จํานวน 14,003,291.80 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 

4.4.1 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ท เอ – 1
ทั้งส่วนกลาง หน่วยบินตํารวจและสนามบินมีการบันทึกบัญชี
ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ วัสดุที่มีการตรวจรับในปีงบประมาณ 2561 
แต่บันทึกรับวัสดุในบัญชีในปีงบประมาณ 2562 ทําให้วัสดุ
คงเหลือของปีงบประมาณ 2561 แสดงยอดคงเหลือตาม
บัญชีต่ําไปจํานวน 16,052,223.47 บาท (รายละเอียดแนบ 7) 

4.4.2 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ท เอ – 1 
ทั้งส่วนกลาง หน่วยบินตํารวจและสนามบิน ไม่บันทึกบัญชี
ในระบบ GFMIS รายละเอียดดังนี้ 
 - ปตท. สนามบิน สนามบินหาดใหญ่ จํานวน 7,136 ลิตร 
 - แทงค์ฟาร์ม หน่วยบินตํารวจจังหวัดสงขลา จํานวน 1,450  ลิตร 
และหน่วยบินตํารวจจังหวัดยะลา จํานวน 9,950 ลิตร 
 - ชนิดถัง 200 ลิตร หน่วยบินตํารวจจังหวัดสงขลา จํานวน 
13 ถัง และหน่วยบินตํารวจจังหวัดยะลา จํานวน 48 ถัง 

4.4.3 กองบินตํารวจไม่ได้นํารายการวัสดุ -
อะไหล่อากาศยานคงเหลือ จํานวน 261,252,437.86 บาท 
มาบันทึกไว้ในบัญชีวัสดุคงเหลือของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
  
 
 
 

4.4.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 7) 
 
 
 
 

4.4.2 ห น่วย เบิ กจ่ ายกองบิน ตํ ารวจ  อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

4.4.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 
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5. ลูกหนี้ระยะยาว 

บัญชีลูกหนี้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 86,062,087.34 บาท 
จากการตรวจสอบรายงานกรณีตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ตามแบบ สปน.1 และรายงานการเร่งรัด
ติดตามกรณี เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริต 
ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยมีมูลค่าความเสียหายที่ต้อง
ได้รับการชดใช้ และเมื่อมีการชดใช้มูลค่าความเสียหาย  
จะนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พบว่า หน่วยที่ ต้องได้รับ  
การชดใช้มูลค่าความเสียหายไม่มีการบันทึกรายการใน
บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิดไว้ในระบบ 
GFMIS ทํ า ให้ ไม่ ส าม ารถต ร ว จ ส อ บ ได ้ว ่า  ม ูล ค ่า  
ความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้มีจํานวนเท่าใด ส่งผล
ให้บัญชีลูกหนี้ระยะยาวแสดงรายการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที ่ กค 0423.3/ว 427 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิดในระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 

5. ขอให้สั่งการให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่มีรายการ
เกี ่ยวก ับล ูกหนี ้ความรับผ ิดทางแพ่งและทางละเมิด
ตรวจสอบมูลค่าหนี้ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตว่ามียอดเท่าไร และบันทึกรายการในระบบ GFMIS 
ให้ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายที่มีรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทาง
แพ่งและทางละเมิดตรวจสอบมูลค่าหนี้ กรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตว่ามียอดเท่าไร และบันทึก
รายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้ถกูต้อง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 427 ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก
รายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทาง
ละเมิดในระบบ GFMIS ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บัญชีที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 มียอดคงเหลือ จํานวน 83,421,587,438.17 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ขอให้สั่งการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ
กรณีการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
สินทรัพย์ของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทาง
บัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามประเภทและตารางอายุการใช้
ง า น ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง  ต ร .  ต า ม ห นั ง สื อ  ต ร .  
ที่ 0042.2/13542 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 หนังสือ 
ตร. ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 และ
ตามอนุมั ติ ตร . ท้ายหนังสือ สกบ .ที่ 008.241/205  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 และหากพบว่าสินทรัพย์
รายการใดที่มีการโอนจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว ให้
บันทึกการโอนสินทรัพย์รายการดังกล่าวในระบบ GFMIS 
ให้ถูกต้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  
ที่ถูกต้อง โดยช่อง “วันที่ เอกสาร” และ “วันที่ ผ่าน
รายการ” ให้ระบุตามวันที่ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจ  
รับงาน (และหากเป็นกรณีที่ปิดงวดเดือนแล้วให้ระบุวันที่
เอกสารเป็นวันที่ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจรับงาน และ
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบันที่
ทําการบันทึกรายการ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร.  
ที่ 0010.33/ว 11 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
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3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบบัญชี
สินทรัพย์รับบริจาค หากพบว่ารายการใดบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
บัญชีให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 

4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบการ
บันทึกรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS หาก
พบว่ารายการใดที่ได้ขายทอดตลาดหรือเกิดกรณีสูญหาย
และดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกตัดจําหน่าย
ออกจากระบบ GFMIS ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชี
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป  

5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบบัญชี
งานระหว่างก่อสร้าง หากพบว่ารายการในบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้างรายการใดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งดําเนินการ
บันทึกเป็นสินทรัพย์ทันที เพื่อให้ระบบมีการประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาและแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ที่กําหนดไว้ ตามหนังสือ 
ตร. ที่ 0010.33/ว 11 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานดําเนินการ
ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่บันทึกในระบบ GFMIS หาก
พบว่าสินทรัพย์ใดไม่บันทึกแยกเป็นรายชิ้น ให้บันทึกแก้ไข
แยกรายการสินทรัพย์เป็นรายชิ้น เพื่อสะดวกต่อการ
ควบคุมและสามารถตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหายได้อย่างถูกต้อง 
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6.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบันทึก

สินทรัพย์บางรายการไม่ตรงตามประเภท ทําให้ค่าเสื่อมราคาในระบบ 
GFMIS ไม่ถูกต้องเป็นไปตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 (รายละเอียดแนบ 8) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร. ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2547 

 
 
 
 

7. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมสินทรัพย์ หาก
พบว่ารายการใดเป็นรายการเดียวกันแต่ข้อมูลสินทรัพย์ไม่
ตรงกันให้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน และบันทึกรายละเอียด
สินทรัพย์ให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถควบคุมสินทรัพย์ได้
รัดกุมยิ่งขึ้น 

8. ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบของหน่วยงานจัดทํา
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ต าม ห นั ง สื อ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร พั ส ดุ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0408.4/ว129  
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุม
พัสดุของทางราชการ 

 
 

6 .1 หน่ วยเบิ กจ่ ายสํ านั กงานตรวจคนเข้ าเมื อง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 8) 

 
 
 
 
 
 
 



               - 12 - 

วันที่ 11 กันยายน 2561 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิการ 
6.2 หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  

มียอดคงเหลือของบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นยอดติดลบ 
จํานวน  9,970,734.43 บาท  โดยม ีการคํานวณและ
บันทึกค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2561 สูงไป ทําให้บัญชี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) ต่ําไป 

 
6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน โรงพยาบาลตํารวจ

และกองบ ัญชาการตํารวจส ันต ิบาล  ม ีส ินทรัพย ์บาง
รายการบันทึกสินทรัพย์เพียง 1 รายการ ในขณะที่รายละเอียด
ตามสัญญามีรายการโต๊ะ ม่าน เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ถังเก็บน้ํา
สแตนเลส หม้อแปลงไฟฟ้า ต้นไม้ ดิน ชุดโปรแกรมฯ เป็นต้น 

นอกจากนี้มีสินทรัพย์บางรายการบันทึกผิดบัญชี กล่าวคือ 
บางรายการต้องบันทึก ไว้ในบัญชีสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อให้
การคํานวณค่าเสื่อมราคาเป็นไปตามประเภทของสินทรัพย์นั้น 
และบางรายการต้องบันทึกเป็นค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์
และค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ 9) 

6.4 วันที่ที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ของหน่วยเบิกจ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบตรวจรับ โดยถือได้ว่า
สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานแล้ว เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.3 
(รายละเอียดแนบ 10) 

 
 

6.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
สาเหตุที่ทําให้บัญชีอาคารและสิง่ปลูกสรา้งไม่ระบุรายละเอียด
มียอดติดลบและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีในระบบ GFMIS 
ให้ถูกต้องต่อไป 

   
6.3  ให้ เจ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ดํ า เนิ น การ

ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2547 
          
  
 
 
 

6.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันที่ที่ใช้ในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  
ที่ถูกต้อง เพื่อให้การบันทึกรับรู้สินทรัพย์เป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.3 

 
 
 

6 .2  หน ่วย เบ ิก จ ่าย ตํารวจภ ูธรจ ังห ว ัดบ ุร ีร ัม ย์ 
ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
    
 
 
 
 
 

6.3 หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 1 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลตํารวจ และหน่วย
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล จํานวน 2 หน่วย 
ได้แก่ หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน และหน่วยเบิกจ่าย
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (รายละเอียดแนบ 9) 
 
 
 
 
 
 

6 .4  ห น่ วย เบิ กจ่ ายอยู่ ระหว่างตรวจสอบข้ อมู ล  
จํานวน 3 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาล
ตํารวจ 2. หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
และ 3. หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
(รายละเอียดแนบ 10) 
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6.5 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการรับบริจาค

ของบัญชีครุภัณฑ์สํานักงาน ของหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ 
พบว่า มีการรับบริจาคสินทรัพย์รหัส 100000379013 
ซึ่งเป็นตู้บานเปิด จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 41,000.00 บาท 
แต่หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS จํานวน 2 ตู้ 
เป็นเงิน 81,000.00 บาท 

6.6 จากการสุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมยานพาหนะ
ของหน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล พบว่า 
ว่าที่ ร.ต.อ. อัสมาน อาดิล ส่งเงินชดใช้ค่ารถจักรยานยนต์หมายเลข
เครื่อง MLHN5170H5301918 หมายเลขทะเบียน 19582
เนื่องจากสูญหายโดยใช้ราคาประเมินรถจักรยานยนต์ของทาง
ราชการ เป็นจํานวนเงิน 119,947.00 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 35586 เลขที่ 5 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 แต่หน่วยงาน
ไม่ได้ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS 

6.7 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
มียอดคงเหลือ จํานวน 14,328,267,561.07 บาท จากการตรวจสอบ
รายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง พบว่า หน่วยเบิกจ่าย 11 หน่วย 
มีงานระหว่างก่อสร้างที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2561 
จํานวนเงิน 460,068,585.46 บาท แต่หน่วยงานยังไม่ได้
บันทึกเป็นสินทรัพย์ (รายละเอียดแนบ 11) 

จากข้อ 6.1 – 6.7 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และการไม่บันทึกรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่ได้
มีการขายทอดตลาดหรือสูญหาย ทําให้บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และบัญชีค่าเสื่อมราคาที่นําเสนอในรายงานการเงินไม่ถูกต้อง  

6.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
บัญชีสินทรัพย์รับบริจาคหากพบว่ารายการใดบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงต่อไป 

 
 
6.6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ

การบันทึกรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
หากพบว่ารายการใดที่ได้ขายทอดตลาดหรือเกิดกรณี
สูญหายและดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก
ตัดจําหน่ายออกจากระบบ GFMIS ให้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป 
 
 

6.7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
บัญ ชีงานระห ว่างก่อสร้ าง  หากพบ ว่ารายการใด
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ทันที 
เพื่อให้ระบบมีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาและแสดงข้อมูล
ที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS 
ที่กําหนดไว้ ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556 
 
 

6.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

6.6 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 10 หน่วย และหน่วยเบิกจ่ายอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล จํานวน 1 หน่วย ได้แก่ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
(รายละเอียดแนบ 11) 
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6.8 หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยบันทึกสินทรัพย์ ในระบบ 

GFMIS รวมกันทั้งจํานวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัส
ต่อหนึ่งชิ้น ส่งผลให้ไม่สามารถตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ 
GFMIS เป็นรายชิ้นได้ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือ
สูญหาย (รายละเอียดแนบ 12)  

 
6.9 สินทรัพย์บางรายการที่หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน

จัดซื้อให้กับหน่วยเบิกจ่ายอื่นและได้โอนจัดสรรสินทรัพย์  
ให้หน่วยเบิกจ่ายอื่นเพื่อนําไปใช้งานแล้ว แต่หน่วยเบิกจ่าย
กองการเงินยังไม่ได้บันทึกโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้กับ
หน่วยเบิกจ่ายที่ใช้งานสินทรัพย์นั้น ส่งผลให้จํานวนสินทรัพย์
ของหน่วยเบิกจ่ายกองการเงินและหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้งาน
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
(รายละเอียดแนบ 13) 

6.10 สินทรัพย์บางรายการที่หน่วยเบิกจ่ายสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้รับโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
จากหน่วยเบิกจ่ายกองการเงินแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้
บันทึกโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ใช้งานสินทรัพย์นั้น (รายละเอียดแนบ 14)  

 
 
 

6.8 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานดําเนินการ
ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่บันทึกในระบบ GFMIS หากพบว่า
สินทรัพย์ใดไม่บันทกึแยกเป็นรายชิ้น ให้บันทึกแก้ไขแยกรายการ
สินทรัพย์เป็นรายชิ้น เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม และสามารถ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ในกรณีที่มีการขาย
ทอดตลาดหรือสูญหายได้อย่างถูกต้อง 

6.9 และ 6.10 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่โอนให้หน่วยเบิกจ่ายที่ใช้งาน 
หากพบว่าสินทรัพย์รายการใดมีการโอนจัดสรรไปให้
หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่บันทึกโอนสินทรัพย์ในระบบ 
ให้บันทึกโอนสินทรัพย์รายการดังกล่าวในระบบ GFMIS 
ให้ถูกต้องทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.8 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และหน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียด
แนบ 12) 
 
 

6.9 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
(รายละเอียดแนบ 13) 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 หน่วยเบ ิกจ ่ายสําน ักงานตรวจคนเข ้าเม ือง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 14) 
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6.11 จากการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ของหน่วยเบิกจ่าย

กองการเงิน กองบัญชาการตํารวจสันติบาล และสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง พบว่า  

6.11.1 หมายเลขสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
กับในทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่ตรงกัน ทําให้หน่วยงาน  
ไม่สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กับสินทรัพย์  
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์รายการเดียวกัน
หรือไม่ 

นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของ
สินทรัพย์ไม่ได้ระบุยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง (SER. No.) 
ซึ่งหากกรณีที่หมายเลขสินทรัพย์ไม่ตรงกัน จะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นสินทรัพย์รายการเดียวกันหรือไม่ 

6.11.2 หน่วยงานจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
ตามรูปแบบหนังสือที่ กค. (กวพ.) 0408.4/ว129 ลงวันที่ 
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของ  
ทางราชการไม่เป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.11 ขอให้สั่งการ ดังนี้ 
6.11.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

สินทรัพย์ที่มีอยู่จริงกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และ
สินทรัพย์ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ หากพบว่ารายการใด
เป็นรายการเดียวกัน แต่หมายเลขสินทรัพย์ไม่ตรงกัน  
ให้แก้ ไขให้ถูก ต้องตรงกัน  และบันทึกรายละเอียด
สินทรัพย์ให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถควบคุมสินทรัพย์ได้
รัดกุมยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

6.11.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.11.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

และหน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล และหน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน ได้มีหนังสือ 
แจ้งให้หน่วยงานที่ เบิกเงินกับกองการเงินถือปฏิบัติ  
ตามหนังสือ กง.สงป . ที่ 0010.263/23638 ลงวันที่  
7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ของ
หน่วยงานกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  
  
 
 

 
6.11.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง อยู่ระหว่างทําหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดําเนินการจัดทําทะเบียน
คุมสินทรัพย์ และหน่วยเบิกจ่ายกองการเงินได้มีหนังสือ 
แจ้งให้หน่วยงานที่ เบิกเงินกับกองการเงินถือปฏิบัติ  
ตามหนังสือ กง.สงป . ที่ 0010.263/10918 ลงวันที่  
30 พฤษภาคม  2562 เรื่อง การจัดทํ าทะเบียนคุม
สินทรัพย์โดยกําชับหน่วยงานที่เบิกเงินกับกองการเงินให้
จั ดทํ าท ะ เบี ยนคุ ม สิ น ท รัพ ย์ ต ามรูป แบบห นั งสื อ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ.)0408.4/  
ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
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7. เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 

จากการตรวจสอบบัญชีรายได้อนุญาตต่างด้าวของ
หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า สมุดคุมเงิน
รายได้แผ่นดินของศูนย์ต้นทุน บก.ตม.1 มีเงิน รายได ้จ่าย   
ผ่านบัตรเครดิตจํานวน 435,000.00 บาท (รายละเอียดแนบ 15) 
ไม่สามารถนําส่งได้ทันในปีงบประมาณ 2561 แต่หน่วย  
ไม่ บันทึ กบัญชีรายได้แผ่นดินรอนําส่ งคลั ง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
เรื่ อ ง  ก ารต รวจสอบ แล ะป รั บ ป รุ งร ายก าร บั ญ ชี 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

 
8. เงินรับฝากระยะสั้น  

บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 4,486,637,650.36 บาท 
จากการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ  ปรากฏดังนี้ 

8.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น มียอดคงเหลือตามบัญชี 
จํานวน 4,040,537,567.68 บาท จากการตรวจสอบพบว่า  

8.1.1 รายละเอียดเงินรับฝากอื่นที่สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองส่ งให้ตรวจสอบ พบว่า ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 
12,895,088.00 บาท ซึ่งจ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ไม่ได้
บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอื่นเป็นรายได้นอกงบประมาณ 
ทําให้บัญชีเงินรับฝากอื่นบันทึกบัญชีสูงไป 

 

7. ขอให้สั่งการทุกหน่วยเบิกจ่ายที่มีการรับเงินรายได้
และต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบทุกสิ้นปี  
ว่ามีรายได้แผ่นดินจํานวนเท่าไรที่ต้องนําส่งแต่ไม่สามารถนําส่ง
ได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกจํานวนรายได้  
ที่นําส่งไม่ทันในบัญชีรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยดําเนินการ
ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากอื่น หากพบว่ามียอดไม่ถูกต้อง 
ให้หาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 
พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 
 

7. หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึก ที่ สตช.19/2562 ซึ่ง 
สํ านักงานตรวจคนเข้ าเมื องชี้แจงตามหนังสือ ที่  ตช 
0029.147/1203 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า บก.ตม.1 
ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้รับเงินรายได้แผ่นดินผ่านบัตรเครดิต แต่ยังไม่มียอดเงิน
ดังกล่าวโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของหน่วยงานย่อย  
บก.ตม.1 จึงยังไม่สามารถออกเช็คเพื่อนําส่งเป็นรายได้
แผ่นดินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ  
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เมื่อธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของ
หน่วยงาน จึงได้นําเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ 
GFMIS (รายละเอียดแนบ 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.1 หน่วยเบิ กจ่ ายสํ านั กงานตรวจคนเข้ าเมื อง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีจดหมายบันทึก ที่ สตช.
06/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตามหนังสือ 
ที่ ตช 0029.14/1076 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน สิงหาคม 
2560 จํานวน 12,895,088.00 บาท ซึ่งจ่ายในเดือน ตุลาคม 
2560 เนื่องจากเป็นเงินที่ บก.ตม.2 ได้นําส่งพร้อมเอกสารใน
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8.1.2 รายละเอียดเงินรับฝากอื่นที่โรงพยาบาล

ตํารวจส่งให้ตรวจสอบพบว่า บัญชีเงินรับฝากอื่น – เจ้าหนี้
คืนค่ารักษาพยาบาล มียอดคงเหลือด้านเดบิต (ติดลบ) จํานวน 
533,601.30 บาท 

8.2 บัญชีเงินประกันอื่น มียอดคงเหลือ จํานวน 
444,875,796.49 บาท จากการตรวจสอบพบว่า  

8.2.1 บัญชีเงินประกันอื่นของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล มียอดคงเหลือจํานวน 5,702,438.03 บาท 
แต่ บัญ ชี เงินฝากคลั ง (737) มียอดคงเหลือ  จํ านวน 
6,515,659.56 บาท ต่างกันจํานวน 813,221.53 บาท  

8.2.2 บัญชีเงินประกันอื่นของโรงพยาบาล
ตํารวจ มียอดคงเหลือจํานวน 11,758,528.69 บาท 
แต่บัญ ชีเงินฝากคลัง (737) มียอดคงเหลือ  จํานวน 
19,075,351.62 บาท ต่างกันจํานวน 7,316,822.93 บาท  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1 และ 8.2.2 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่าย

กองบัญชาการตํารวจสัน ติบาลและหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลตํารวจดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่าง 
และดําเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมส่งมอบ
เอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุงให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

เดื อน ตุ ลาคม 2560 จึ งไม่ สามารถเบิ กจ่ ายในเดือน  
สิ งหาคม 2560 ได้  และสํ านั กงานตรวจคนเข้ าเมื อง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากอื่น เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงบัญชีต่อไป  
 

8.1.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล  
 
 
 
 
 

8.2.1 หน่ วยเบิ กจ่ ายกองบัญชาการตํ ารวจสั นติบาล  
ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
  
 

8.2.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล  
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8.2.3 มีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี 2547 – 28 

พฤษภาคม 2561 จํานวน 6,741,211.84 บาท ซึ่งพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนหลักประกันให้แก่
คู่สัญญา (รายละเอียดแนบ 16)  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 144 (2) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.3 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย 
ดําเนินการตรวจสอบเงินประกันสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
หากพบว่ามีสัญญาใดที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
แต่ยังไม่ได้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา ให้ดําเนินการ
คืนหลักประกันให้กับคู่สัญญาทันที โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด พร้อมบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่ งการกําชับให้หน่วย
เบิกจ่ายทุกหน่วยดําเนินการตรวจสอบเงินประกันสัญญา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบว่ามีสัญญาใดที่พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนหลักประกันให้แก่
คู่สัญญา ให้ดําเนินการคืนหลักประกันให้กับคู่สัญญาทันที 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 144(2) 

8.2.3 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีเงินประกันสัญญาที่
ค้างนาน จํานวน 51 รายการ ดําเนินการถอนคืนเงินประกัน
สัญญาที่ครบกําหนดแล้ว จํานวน 21 รายการ จํานวนเงินรวม 
4,335,921.00 บาท คงเหลือเงินประกันสัญญาอยู่ระหว่าง
ดําเนินการเบิกถอน จํานวน 30 รายการ จํานวนเงินรวม 
1,464,275.84 บาท โดยกองการเงินได้มีหนังสือเร่งรัดติดตาม
หน่วยงานย่อยกองการเงินให้ดําเนินการถอนคืนเงินประกัน
สัญญาที่ครบกําหนดถอนคืน และกองการเงินได้มีหนังสือถึง
กรมบัญชีกลาง ที่  ตช 0010.274/1790 ลงวันที่  29 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอหารือการถอนคืนเงินประกัน
สัญญาที่ครบกําหนดถอนคืน กรณีบริษัท ผู้ประกอบการไม่
สามารถนําเอกสารหลักฐานมายืนยัน หรือยุบเลิกกิจการไป
แล้ว หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ และหน่วยเบิกจ่าย
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล  
(รายละเอียดแนบ 16) 
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9. เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 

บัญชีเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 
ณ วันที่  30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือตามบัญชี 
จํานวน 779,897,642.12 บาท จากการตรวจสอบพบว่า 

9.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ บันทึก
เงินกองทุนรัสเซลล์ อี แคมเบลล์ ซึ่งเป็นเงินรับบริจาคที่มี
วัตถุประสงค์ ที่ศูนย์ต้นทุนวิทยาลัยพยาบาลตํารวจเป็นผู้รับ
เงินบริจาค รายละเอียดฯ ที่ส่งให้ตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 
2561 มียอดคงเหลือจํานวน 924,119.60 บาท ซึ่งหน่วยงานบนัทกึผดิ
บัญชี กล่าวคือ หน่วยงานบันทึกไว้ในบัญชีเงินรับฝากอื่น 
จํานวน  470,265.00 บาท และบัญชีรายได้ อื่น จํานวน 
453,854.60 บาท ที่ถูกจะต้องบันทึกไว้ในบัญชีรายได้รอรับรู้ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับที่ 2 

9.2 สินทรัพ ย์รับบริจาค  ยอดยกมา จํานวน 
150,356,613.98 บาท เป็นยอดก่อนปี 2559 จํานวน 60,000.00 บาท 
และยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จํานวน 150,296,613.98 บาท 
โดยไม่มีรายการเคลื่อนไหว กล่าวคือ หน่วยไม่ได้ทยอยรับรู้
รายได้รอการรับรู้กับรายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์สัดส่วน
ของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในระบบ GFMIS   

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งในเรื่องดังกล่าว
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตฯ ไว้แล้วในปี 2560 

 
 
 
 

9.1 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผูท้ี่รับผดิชอบดําเนินการ
ตรวจสอบ หากพบกรณีบันทึกผิดบัญชี ให้ปรับปรุงบัญชี  
ให้ถูกต้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
9.2 ขอให้ สั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ที่ รั บผิ ดชอบ

ดําเนินการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่รับบริจาคของ
ยอดที่ยกมาทั้งก่อนปี 2559 และในปี 2559 ว่ายอดที่ถูกต้อง 
เป็นจํานวนเงินเท่าไร และให้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องต่อไป  
โดยให้ปฏิบั ติตามหลักการและนโยบายบัญ ชีสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล  
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10. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือของ
บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
จํานวน 1,875,719,861.64 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 
ภายหลังวันสิ้นงวด มีการบันทึกรายได้จากการขายสินค้า
และบริการของปีงบประมาณ 2561 ไว้ในปีงบประมาณ 2562 
จํ านวน  19,439,008.25 บาท  (รายละเอี ยดแนบ  1 7 ) 
ทําให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการของปีงบประมาณ 
2561 ต่ําไปด้วยจํานวนดังกล่าว 
11. รายได้นอกงบประมาณ 

11.1 จากการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายใต้สังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล จํานวน 4 สถานี 
พบว่า มีรายได้จากการดําเนินกิจการ จํานวน 4,286,868.41 บาท 
และจากข้อมูลรายได้ของแต่ละสถานีที่ส่งให้ตรวจสอบ จํานวน 
40 สถานี จํานวนเงิน 59,488,018.83 บาท (รายละเอียดแนบ 18) 
พบว่า รายได้จํานวนดังกล่าว ไม่ ได้ บันทึกในระบบ GFMIS 
ทําให้การแสดงข้อมูลรายได้ในรายงานการเงินไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงและเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 5.4.2  

 
 
 

10. ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ณ วันสิ้นปีของ
ทุกปี หากมีรายได้ที่บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามปีงบประมาณ
ให้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ที่  ก ค  0423.3/ ว  224 ล ง วั น ที่ 
29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุง
รายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
11.1 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่มี

รายได้นอกงบประมาณ นํารายได้นอกงบประมาณบันทึกเข้า
ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 5.4.2 
และรายงานการเงินของสํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ  
มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้ 
 
 
 
 
 
 

 

10. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ให้ห น่วยเบิกจ่าย  

ทุกหน่วยที่มีรายได้เงินนอกงบประมาณนํารายได้เงินนอก

งบประมาณบันทึกเข้าในระบบ  GFMIS ให้ครบถ้วน 

เพื่อให้รายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมี

ความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินการ

คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มี
หนังสือ ที่  ตช 0010.32/5863 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2561   
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง นําเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอก
งบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงเข้าระบบ GFMIS 
เป็นรายเดือน อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ 
(รายละเอียดแนบ 18) 
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11.2 จากการตรวจสอบรายงานการจัดเก็บและ

นําส่งเงินเข้ากองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเทียบกับบัญชีแยกประเภท
ของหน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า 
หน่วยงานบันทึกเงินรางวัลที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไว้ในบัญชีเงินรับฝากอื่น จํานวน  1,312,845.00 บาท 
(รายละเอียดแนบ 19) ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องบันทึกไว้ในบัญชี
รายได้เงินนอกงบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
ส่วนราชการ สงป.ที่ 0010.321/2573 เรื่อง การบันทึกรายการ
ทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

11.3 จากการตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้า
เมืองเพื่อเสริมงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 พบว่า 
หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง บันทึกลดเงิน
ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ ที่หักไว้ก่อนนําเงินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินผิดบัญชี กล่าวคือ บันทึกในบัญชีเงินรับฝากอื่น
จํานวน 816,308,625.00 บาท (รายละเอียดแนบ  20) 
ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องบันทึกในบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ 
ทําให้บัญชีเงินรับฝากอื่นต่ํากว่าข้อเท็จจริง 

 
 
 
 
 

11.2 ขอให้สั่ งการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ
ตรวจสอบการบั นทึ ก บัญ ชีของเงิน ดั งกล่ าวทุ ก ปี 
หากพบว่าบันทึกไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 

11.3 ขอให้สั่ งการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง และตรวจสอบการบันทึก
บัญชีทุกปี หากพบว่าบันทึกไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงบัญชี  
ให้ถูกต้องต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีจดหมายบันทึก ที่ สตช.
19/2562 ซึ่ง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.147/3172 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 ว่ายอดเงินจํานวน 1,312,845.00 บาท ที่บันทึกต่ํา
ไป เกิดจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการ
บันทึกคู่ บัญชี จึงทําให้บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท  
ไม่ถูกต้อง และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 19)   
 

11.3 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีจดหมายบันทึก ที่ สตช.
19/2562 ซึ่ง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.147/3172 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 ว่ายอดเงินจํานวน 816,308.625.00 บาท ได้ทํา
การบันทึกบัญชีลดยอดบัญชีเงินรับฝาก ทําให้บัญชีเงินรับ
ฝากต่ําไป ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องบันทึกในบัญชีรายได้เงิน
นอกงบประมาณ เกิดจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องของการบันทึกคู่บัญชี จึงทําให้บันทึกรหัสบัญชีแยก
ประเภทผิด และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล (รายละเอียดแนบ 20) 
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11.4 สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่จัดทําทะเบียนคุม

เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561ทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าจํานวนเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจคนเข้าเมืองฯ ที่หักไว้ถูกต้อง ตรงกับยอดที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติหรือไม่ นอกจากนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ามีการนําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินเกินในแต่ละปีเป็นจํานวนเท่าไร 

11.5 หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยพยาบาลไม่ได้บันทึก
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จํานวน 17,707,802.50 บาท 
ซึ่งเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 5.4.2 

 
 

12. รายได้แผน่ดิน 
12.1 จากการตรวจสอบรายงานการจัดเก็บและ

นําส่งเงินเข้ากองทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของหน่วยเบิกจ่าย
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กั นยายน  2561 จํ านวน  63,880,592.60 บาท  พบว่า 
หน่วยงานบันทึกในบัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอก
งบประมาณเพียงจํานวน 42,491,660.80 บาท ซึ่งเป็นการบันทึก
บัญชีต่ําไป จํานวน 21,388,931.80 บาท (รายละเอียด
แนบ 21 ) 

 

11.4 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทํา
ทะเบียนคุมเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้มีหน่วยงาน
ที่ทําหน้าที่จัดทําในภาพรวมเพื่อให้ทราบยอดเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจคนเข้าเมืองฯ ที่ถูกต้อง ตรงกับที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
ให้หัก และไม่เกินกรณีการนําส่งรายได้เกินในแต่ละปี 

11.5 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ทั้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยตรวจสอบ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่ ได้รับทุกปีว่ามีจํานวนเท่าไร 
พร้อมบันทึกเข้าในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื ่อ ให ้รายงานการเง ินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้ 
 

12.1  และ  12.2 ขอให้ สั่ งก ารให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง และ
ควรมีการตรวจสอบทุกสิ้นปีว่าการบันทึกบัญชีดังกล่าว ถูกต้อง 
ครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ดําเนินการ
ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส่วนราชการ สงป.ที่ 0010.321/2573 เรื่อง การบันทึก
รายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง โดยเคร่งครัด 

 

11.4 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ได้ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมเงินค่าธรรมเนียมฯ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  
 
 
 
 

11.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

12.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ สตช.
19/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.147/3172 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 ว่ามีการบันทึกบัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็น
เงินนอกงบประมาณต่ําไป 21,388,931.80 บาท เกิดจาก
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการบันทึกคู่บัญชี  
จึงทําให้บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง 
(รายละเอียดแนบ 21) 
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12.2 จากการตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้

ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณรายจ่าย
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า หน่วยงานไม่ได้
บันทึกบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น คู่กับรายได้
ที่ ไม่ ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ  จํานวน 
280,136,000.00 บาท (รายละเอียดแนบ 22) เป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือส่วนราชการ สงป.ที่ 0010.321/2573 
เรื่อง การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  

 
12.3 จากการตรวจสอบรายงานการจัดเก็บและนําส่งเงิน

เข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของศูนย์ต้นทุน 
บก.ตม.1 ของหน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
พบว่า รายได้ค่าปรับคดีในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 
จํานวน 300,880.80 บาท (รายละเอียดแนบ 23) ไม่ได้บันทึกบัญชี
ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้ ณ วันสิ้นปีบัญชีเงินสดในมือ 
และบัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียนต่ําไปด้วยจํานวน
ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติไปตามคู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา หน้าที่ 29 โดยบันทึกบัญชีเงินสดในมือ
คู่กับบัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ยอดที่ถูกต้องว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไร และดําเนินการปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้อง และควรซักซอ้มความเข้าใจใหห้น่วยงานในสังกัด
ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า การรับเงินกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาจะต้องบันทึกบัญชี
ในวันที่ได้รับเงิน เพื่อให้การควบคุมเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ สตช.
19/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.147/1203 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 ว่าไม่ได้บันทึกบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบริการ
อื่น คู่กับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ 
จํานวน 280,136,000.00 บาท ทําให้บัญชีดังกล่าวต่ําไป 
เกิดจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการบันทึก  
คู่บัญชี จึงทําให้บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง  
(รายละเอียดแนบ 22) 
 

12.3 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ สตช.
19/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.147/1203 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 ว่า บก.ตม.1 ได้ทําการจัดเก็บและนําส่งเงินค่าปรับ
สมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ในอัตราร้อยละ 99 ของวันที่ 26 – 30 กันยายน 2561 
จํ าน วน  300 ,880 .80  บาท  ซึ่ ง ไ ด้ นํ าส่ ง เป็ น ยอด
ประจําเดือน ตุลาคม 2561 (26 กันยายน – 25 ตุลาคม 
2561) ซึ่งได้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร.(สงป.) ด่วนที่สุด ที่ 
0010.241/2078 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนการไม่
ปฏิบัติตามคู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ในเรื่องการ
บันทึกบัญชีนั้น เกิดจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง
ของการบันทึกคู่ บัญชี จึงทําให้ บันทึกรหัสบัญชีแยก
ประเภทไม่ถูกต้อง (รายละเอียดแนบ 23) 
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13. ค่าใช้จ่าย 

13.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จากการตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มียอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 2,777,003,215.58 บาท 
พบว่า หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการนํา
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือนสิงหาคม 
2560 จํานวน 67,162,692.00 บาท และเดือนกันยายน 
2560 จํานวน 55,892,157.00 บาท ที่มีการจ่ายในเดือน
ตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน 2560 ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ของปี 2561 จึงทําให้ค่าใช้จ่ายสูงไป จํานวน 123,054,849.00 
บาท และมีการนําค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเดือนสิงหาคม 2561 จํานวน 76,266,297.00 บาท 
และเดือนกันยายน 2561 จํานวน 65,271,260.00 บาท ที่
จ่ายในเดือนตุลาคม 2561 และ เดือนพฤศจิกายน 2561 
ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2562 ทําให้ค่าใช้จ่ายปี 2561 
ต่ําไป จํานวน 141,537,557.00 บาท (รายละเอียดแนบ 
24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 , 13.2 และ 13.3 เพื่อให้การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ตรงตามงวดบัญชี และการแสดงรายการในรายงาน
การเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง ขอให้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยให้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่
ละงวด รวมถึงค่าใช้จ่ายของเดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินส่งให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่
บันทึกบัญชีดําเนินการบันทึกและปรับปรุงบัญชีเข้าสู่ระบบ 
GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีเกณฑ์คง
ค้างในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 
และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2558 

นอกจากนี้ให้สํานักงบประมาณและการเงินจัดทํา
แนวปฏิบัติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย
เกี่ยวกับหลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 เพื่อให้
รายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

13.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ สตช.
06/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.14/1076 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ว่าเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 67,162,692.00 บาท และ
เดือนกันยายน 2560 จํานวน 55,892,157.00 บาท ซึ่ง
จ่ายในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจํานวนเงิน
ดังกล่าว บก.ตม.2 ได้ส่งยอดพร้อมใบเสร็จรับเงินในเดือน 
ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 ตามลําดับให้สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง นําส่งเป็นเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือน 
สิงหาคม 2561 จํานวน 76,266,297.00 บาท และเดือน
กันยายน 2561 จํานวน 65,271,260.00 บาท ซึ่งจ่ายในเดือน 
ตุลาคม และพฤศจิกายน 2561 ซึ่งจํานวนเงินดังกล่าว  
บก.ตม. 2 ได้ส่งยอดพร้อมใบเสร็จรับเงินในเดือนตุลาคม และ
พฤศจิกายน 2561 ตามลําดับ ให้สํานักงานตรวจคน  
เข้ า เมื อง เพื่ อนํ าส่ งเป็นเงินฝากคลั งในระบบ GFMIS  
รายการข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้บัญชีค่าใช้จ่ายปี 
2 560  ต่ํ า ไป  และ บัญ ชีค่ า ใ ช้ จ่ าย ปี  2 561  สู ง ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีปัจจุบัน) จึงไม่ต้องปรับปรุง
รายการทางบัญชี (รายละเอียดแนบ 24) 
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13.2 ค่าตอบแทน จากการตรวจสอบเงินสินบนรางวัล

กรณีไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิด ซึ่งจะต้องจ่ายในเดือนกันยายน 
2560 จํานวน 18,987,615.00 บาท แต่นํามาจ่ายในเดือน
ตุลาคม 2560 และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี  2561 ทําให้
ค่าตอบแทนอื่นของปี 2561 สูงไปด้วยจํานวนดังกล่าว และ
ค่าตอบแทนของเดือนกันยายน 2561 จํานวน 19,708,335.00 
บาท ที่มีการจ่ายในเดือนตุลาคม 2561 ได้นําไปบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปี 2562 ทําให้ค่าตอบแทนอื่นของปี 2561 ต่ําไป
ด้วยจํานวนดังกล่าว (รายละเอียดแนบ 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ สตช.
06/2562 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงตาม
หนังสือ ที่ ตช 0029.14/1076 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ว่าค่าตอบแทนจากการตรวจสอบเงินสินบนรางวัลใน
เดือนกันยายน 2560 จํานวน 18,987,615.00 บาท แต่นํามา
จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเงินจาํนวนดังกล่าวหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทําการโอนเงินช่วง
ปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 และสํานักงานตรวจคน
เข้ าเมื อง ก็ทํ าการเบิกจ่ ายใน เดือน ตุลาคม  2560 
ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบเงินสินบนรางวัลในเดือน 
กันยายน 2561 จํานวน 19,708,335.00 บาท ที่มีการ
จ่ายในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเงินจํานวนดังกล่าวหน่วยใน
สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทําการโอนเงินในช่วง
ปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 และสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองก็ทําการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2561 
รายการข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้บัญชีค่าใช้จ่ายปี 
2 560  ต่ํ า ไป  และ บัญ ชีค่ า ใ ช้ จ่ าย ปี  2 561  สู ง ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีปัจจุบัน) จึงไม่ต้องปรับปรุง
รายการทางบัญชี (รายละเอียดแนบ 25) 
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13.3 จากการตรวจสอบบัญชีค่าเช่าของหน่วยเบิกจ่าย

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล พบว่า บันทึกค่าเช่ารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน สําหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว ประจําเดือน
กันยายน 2561 จํานวน 1,124,760.00 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ทําให้ค่าใช้จ่ายของปี 2561 ต่ําไปด้วยจํานวน
ดังกล่าว และเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.32/ว 244 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง 
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
ข้อ 1.2 (5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
          13.4 ค่าใช้สอย จากการตรวจสอบบัญชีค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ของหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ พบว่า 
หน่วยงานบันทึกค่าจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 
ชั้น 5 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จํานวน 
34,585,981.31 บาท เป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ ชํารุดเสียหายและไม่ได้เป็นการรักษาสภาพ  
การใช้งานของสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ แต่เป็นการปรับปรุงสภาพ
ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีสภาพดีขึ้นหรือเป็นรายจ่ายเพื่อยังผลให้
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เดิมยาวนานขึ้น ซึ่งที่ถูกต้องจะต้อง
บันทึกเป็นสินทรัพย์และคํานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น  
 
 

13.4 และ 13.5 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อม
แจ้งกําชับให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
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13.5 จากการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ 

ของหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ พบว่า บันทึกค่าจ้าง
ออกแบบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของ
โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 33,700,000.00 บาท ไว้ในบัญชีค่าจ้าง
เหมาบริการ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นต้นทุน
ทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้
ตามประสงค์ ที่ถูกต้องจะต้องบันทึกรายการดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารที่ กําลังจะก่อสร้าง โดยบันทึก  
ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง  
          13.6 ค่าวัสดุ จากการตรวจสอบบัญชีค่าเชื้อเพลิงของ
หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ พบว่า มีการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงจัดเก็บในถัง ณ โรงสตรีม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
มีน้ํามันคงเหลือจํานวน 6,000 ลิตร เป็นเงิน 174,174.60 บาท 
แต่หน่วยงานไม่ได้ปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง ทําให้ค่าใช้จ่าย
สูงไปด้วยจํานวนดังกล่าว 
 
14. ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 

หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีต้นทุนยาและ
เวชภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยายน 2561 จํานวน 
959,045,759.06 บาท แต่รายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ จํานวน 
945,883,587.11 บาท ต่างกัน จํานวน 13,162,171.95 บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.6 ขอให้สั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่มี

น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ดําเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ทุกสิ้นปีงบประมาณและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่
บันทึกบัญชี เพื่อปรับปรุงบัญชีเป็นวัสดุคงคลังให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2559 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์  

 
14. ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วย

เบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่าง 
และดําเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมส่งมอบเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการปรับปรุงให้สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 
 

13.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 มีน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ จํานวน 6,000 ลิตร 
คิดเป็นเงิน 174,174.60 บาท โดยได้ปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

14. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ผลต่างที่ เกิดขึ้น
เนื่องจากโรงพยาบาลตํารวจได้ทําการปรับปรุงบัญชีสินค้า
สําเร็จรูปคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 ตามรายงานการ
ตรวจนับของคณะกรรมการฯ และสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้มีจดหมายบันทึก ที่ สตช.17/2562 ให้ชี้แจง  
ข้อคลาดเคลื่อน ซึ่งโรงพยาบาลตํารวจได้มีหนังสือ ที่ 
0036.1(10)/1362 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ชี้แจง  
ในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 


