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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. การจัดทํารายงานการเงิน 
จากการตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

พบว่า ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีข้อคลาดเคลื่อนที่เป็นสาระสําคัญ
จํานวนหลายรายการ สืบเนื่องจากการบันทึกไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
บางรายการไม่มีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีให้ตรวจสอบ 
และการจัดทํ ารายงานการเงิน  ซึ่ งป ระกอบด้ วย  งบแสดง  
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน และงบแสดง  
การเป ลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน  ไม่ เปิด เผยรายการ  
ข้อคลาดเคลื่อนของตัวเลขทางบัญชีที่แสดงในงบการเงินไว้ใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นการจัดทํางบการเงินที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  1 เรื่อง การนํ าเสนอ  
งบการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ส่งผลให้  
งบการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นงบที่ไม่ถูกต้อง โปร่งใส 
ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ เพื่ อการตัดสินใจ การวิ เคราะห์
เปรียบเทียบ และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติได้ และยังส่งผลกระทบต่อความครบถ้วน ถูกต้อง  
ของรายงานการเงินแผ่นดินอีกด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
               

1. เพื่อให้รายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้ 
ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ 
เข้ าใจปัญหาทางด้ านการเงิน  การบัญชี  และการคลัง 
ร่วมกันพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่  
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งประสานงานกับกรมบัญชีกลางถึง
วิ ธี การแก้ ไขปรับปรุ งบัญชี ในระบบ  GFMIS ให้ ถู กต้ อง  
ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้ข้อมูลที่นําเสนอในงบการเงิน  
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความครบถ้วน ถูกต้อง  

1.2 ให้สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงาน
งบประมาณและการเงินร่วมกันรวบรวมปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย และจัดทําแนวปฏิบัติ
เพื่ อซั กซ้อมความเข้ าใจกับเจ้ าหน้ าที่ ของหน่ วยเบิ กจ่ าย  
ให้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดและปฏิบั ติ ให้ ถู กต้ องตามระเบี ยบ  
ที่กรมบัญชีกลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน และป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาขึ้นอีก 

1.3 กําชับให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ควบคุมกํากับ

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้

ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

การบันทึกรายการทางบัญชีให้ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  1 เรื่อง การนํ าเสนองบการเงิน  

โดยจัดทําตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ที่  กค  0423 .2/ว  237 ลงวันที่  8  กันยายน  2557 เรื่ อ ง  

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS และ

ข้อมู ลจากหน่ วยงาน ผู้ เบิ ก ใน สั งกั ดที่ จั ด ส่ งรายละเอี ยด

ประกอบการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน  สําหรับ  

ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี  ที่ ส่งผลกระทบต่องบการเงินของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ ดังนี้ 

     1. ให้สํานักงานตรวจสอบภายในและสํานักงานงบประมาณ

และการเงินร่วมกันพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด  

ที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จ และรวบรวมปัญหาจากการปฏิบัติงาน  

ด้านการเงินการบัญชี เพื่อจัดทําแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด

ทางบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ต่อไป  

     2. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกควบคุมกํากับและตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบอย่างเคร่งครัด และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการบันทึก

รายการทางบัญชีให้ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

2. เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  
2.1 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 

2559 มียอดคงเหลือตามบัญชี  จํานวน  688,310,526.50 บาท 
จากการตรวจสอบ พบว่า     

2.1.1 หน ่ว ย เบ ิก จ ่าย โร งพ ยาบ าลตํา ร วจ  ม ีบ ัญ ชี  
เงินฝากสถาบันการเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 
156,786,970.99 บาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน รวม 14 บัญชี 
จากการยืนยันยอดจากธนาคาร พบว่า ไม่ได้รับการยืนยันยอด จํานวน 
1 บัญชี คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 
052-6-05631-0 ชื่อบัญชี “เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมาย”
และมีบัญชีที่ธนาคารได้ยืนยันยอดแต่ไม่มีการบันทึกบัญชี จํานวน 
84 บัญชี เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย จํานวน 46 บัญชี ธนาคาร  
ทหารไทย จํานวน 23 บัญชี และธนาคารออมสิน จํานวน 15 บัญชี 
(รายละเอียดแนบ 1) 

2.1.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินและบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว คงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 จํานวน 2,256,302.55 บาท และ 886.87 บาท 
ตามลําดับ จากการตรวจสอบ พบว่า เงินฝากธนาคาร  จํานวน 
9 บัญชี ที่มีการยืนยันยอดจากธนาคาร แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี 
(รายละเอียดแนบ 2)  

2.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
มีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
จํานวน 12,473,815.92 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 

 
 
 

 

          2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 

2.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ตํารวจดําเนินการตรวจสอบว่า บัญชีที่ธนาคารแจ้งมาทั้งหมด
เป็นของหน่วยงานหรือไม่ ถ้าใช่เหตุใดจึงไม่นํามาบันทึกเป็น
บัญชีของหน่วยงาน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแต่มีความจําเป็นต้องใช้  
ให้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่ออื่นแทน และ
หากบัญชีใดที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้อีกต่อไปให้ปิดบัญชี  
เพื่อลดภาระในการควบคุมดูแล และป้องกันความผิดพลาด 
ที่จะเกิดขึ้น 

สําหรับบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้รับการยืนยันยอดจาก
ธนาคาร ขอให้ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้ธนาคารยืนยันยอด
และชี้แจงเหตุผลที่ไม่แจ้งยืนยันยอดให้หน่วยงานด้วย 

2.2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของสํานักงาน
ตรวจคนเข้า เมืองตรวจสอบหาสาเหตุว่า เหตุใดบัญชี 
เงินฝากธนาคารจํานวน 9 บัญชี ที่มีการยืนยันยอดจากธนาคาร 
จึงไม่มีการบันทึกบัญชี และให้ดําเนินการบันทึกบัญชีของ
หน่วยงานให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป 

2.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
หาหลักฐานของรายการที่เกิดขึ้นก่อนปีงบประมาณ 2559  
เพื่อดําเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเร็ว 
              2.4 เพื่อให้การบันทึกรายการเงินฝากคลังถูกต้อง 
และ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 
ข อ ใ ห้ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ สั่ ง ก า ร ใ ห้  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้น       

 
 
 
 

 
2.1.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบข้อมูล 

 
 
 
2.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
                      (1) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ เป็นเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 052-6-08087-6 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน  4,802,984.04 บาท แต่ใน
หนังสือยืนยันยอดธนาคารมีจํานวน 6,011,508.01 บาท มีผลต่าง 
จํานวน 1,208,523.97 บาท จากการตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร พบว่า ส่วนใหญ่รายการกระทบยอดเป็นรายการของ 
ปี 2555-2558 และมีรายการปรับปรุงกระดาษทําการปี 2554 ต่ําไป 
จํานวน 84,809.50 บาท ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

(2) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน เป็นเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 052-6-05091-8 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 5,669,646.48 บาท แต่ในหนังสือ
ยืนยันยอดธนาคารมีจํานวน 5,713,466.00 บาท มีผลต่าง จํานวน 
43,819.52 บาท จากการตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
พบว่า ส่วนใหญ่รายการกระทบยอดเป็นรายการเงินบูรณะทรัพย์สิน
ของปีก่อน ๆ ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

2.2 บัญ ช ีเง ินฝากคลัง  ณ  วันที ่ 30  ก ันยายน  2559  
มียอดคงเห ลือตามบัญชี  จํ านวน  8 ,121,993,673.98 บาท  
จากการตรวจสอบ พบว่า 

2.2.1 มีหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 7 หน่วยที่ยอดคงเหลือ
ตามบัญชีไม่ตรงกับรายละเอียดที่ ส่งให้ตรวจสอบ โดยมีผลต่าง  
รวมเป็นเงิน 2,929,789.33 บาท (รายละเอียดแนบ 3) 

2.2.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีรายการเงินฝากคลัง  
เพื่อรอการสะสาง (รหัสเงินฝากคลัง 00737) จํานวน 121,919,778.61 บาท 
เป็นรายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเปิดรหัสบัญชีเงินฝากคลัง โดยใช้  
ชื่อบัญชี “เงินฝากเพื่อรอการสะสาง” เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจํานวน 
40 หน่วย โอนเงินฝากคลังที่ยอดไม่ตรงกับกรมบัญชีกลางมาไว้ที่บัญชี 

โด ย จ ัด ทํ า งบ ก ร ะท บ ยอด เง ิน ฝ าก ค ล ัง ก ับ ร าย ก า ร
เคลื่อนไหวเงินฝากคลังคู่กับรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ
เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทันทีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่ วนที่  กค  0423.3/ว  150 ลงวันที่  24 เมษ ายน  2556 
เรื่ อ ง แนวทางการปรับปรุงแก้ ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี  
ของปี งบประมาณก่ อนและดํ าเนิ นการประสานงานกับ
กรมบัญชีกลางเพื ่อติดตามปรับปรุงแก้ไขบัญชีเงินฝากคลัง  
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

สําหรับกรณีที่ เป็นข้อมูลที่หน่วยงานไม่สามารถ
แก้ไขได้ เองต้องให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงให้ ขอให้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางให้เร่งรัด
ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 7 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 1) 
 
2.2.2 การปรับปรุงข้อคลาดเคลื่อนบัญชีเงินฝากคลังคงเหลือ 
หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ข อ ถ อ น คื น ร าย ได้ แ ผ่ น ดิ น  เมื่ อ ดํ า เนิ น ก า ร แ ล้ ว เส ร็ จ  
สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะนําเงินฝากคลังเพื่อรอการสะสาง  
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

3 
 



             
รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
เงินฝากเพื่อรอการสะสางเพื่อรอการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ระหว่าง
กรมบัญชีกลางตรวจสอบและปรับปรุง         
3. ลูกหนี้ระยะสั้น  

3.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 307,361,263.29 บาท  

3.1.1 จากการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมและการส่งใช้คืน
เงินยืมของหน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน พบว่า  
                 ( 1)  ล ูก ห นี ้ เ ง ิน ย ืม  17 ร า ย  จํ า น ว น เ ง ิน 
7,635,540.25 บาท ที่มีการส่งใช้คืนเงินยืมแล้วแต่เจ้าหน้าที่บันทึก
รายการหักล้างเงินยืมล่าช ้า (บันทึกรายการในปีงบประมาณ 
2560) (รายละเอียดแนบ 4)  

( 2)  ล ูก ห นี ้ เ ง ิน ย ืม  31 ร า ย  จํ า น ว น เ ง ิน 
9,617,250.00 บาท ที่มีการส่งใช้คืนเงินยืมช้ากว่ากําหนดเวลา  
ตามสัญญายืม และมีบางรายการเจ้าหน้าที่ยังไม่บันทึกรายการ
หักล้างเงินยืม (รายละเอียดแนบ 5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                          
 
 
             3.1 ขอให้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกหน่วย
ควบคุมดูแลให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย  
ที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา  
ยืม เงิน  กรณี ที่ ผู้ยืมมิ ได้ชํ าระคืนเงินยืมภายในกําหนด
ระยะเวลาที่ กํ าหนดให้ ผู้บั งคับบัญชาหรือ เจ้ าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไข
ในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกําหนด โดยถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นํ า เง ิน ส ่ง ค ล ัง  พ .ศ .  2551 ข้ อ  60  และข้ อ  63 อย่ าง
เคร่งครัด 

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้บันทึกรายการ
หักล้างเงินยืมทันทีที่ ได้รับชําระคืนเงิน หรือส่งหลักฐาน
ใบสําคัญชดใช้เงินยืม เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  
             
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.1.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้ดําเนินการ  
กรณีบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ ดังนี้ 
       1. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกหน่วยควบคุมดูแลให้ผู้ยืม

ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน

กําหนดระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงิน กรณีที่ผู้ยืมมิได้ชําระ

คืนเงินยืมภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้บังคับบัญชา  

หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งรัด และติดตามเรียกให้ชดใช้เงินยืม

ตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน

สามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด โดยถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้  

ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก ็บรักษาเงินและ  

ก า ร นํ า เ ง ิน ส ่ง ค ล ัง  พ .ศ . 2 5 5 1  ข ้อ  6 0  แ ล ะ  ข ้อ  6 3  

อย่างเคร่งครัด หากละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้  

อาจ เข้ าข่ ายความ ผิดวินั ยทางงบประมาณและการค ลั ง  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง

งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับ

เงินยืม ข้อ 35 และข้อ 36      
       2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการหักล้างเงินยืม
ทันทีที่ได้รับชําระคืนเงินหรือส่งหลักฐานใบสําคัญชดใช้เงินยืม
เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
         3.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 มียอด
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณค้างชําระ จํานวน 4,435,437.00 บาท 
ซึ่งเป็นยอดลูกหนี้เงินยืมตั้งแต่ปี 2555 แต่ยังไม่ได้มีการส่งใช้คืน
เงินยืม และมีการอนุมัติเงินยืมรายใหม่ในขณะที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
รายเก่าให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 54 
(รายละเอียดแนบ 6) 
 
            3.2 บัญชี ลูกหนี้ เงินยืม เงินนอกงบประมาณ  ณ  วันที่ 
30 กันยายน 2559  มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 12,289,765.36 บาท 

จากการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือตามบัญชี 
จํานวน 8,562,424.06 บาท โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม
จากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร พบว ่า  ม ีล ูกห นี ้เง ิน ย ืม 
ชื ่อ  พ .ต .อ .พ ิร พ ล  อ ัจ ก ล ับ  ตํ า แ ห น ่ง  ผู้ กํ ากั บการสืบสวน 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 เป็นผู้ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด  
จากหน่วยงาน ดังนี้ 

 
หน่วยงาน สัญญาเลขที่ ลงวันที่ จํานวนเงิน (บาท)
บช.น. 1/2554 30 ธ.ค. 53 2,000,000.00 

บก.น. 2 1/2554 30 ธ.ค. 53 1,000,000.00
บก.น. 6 6/2554 27 ม.ค. 54 1,000,000.00
บก.น. 7 1/2554 27 ม.ค. 54 1,000,000.00 

รวมเงินยืม 4 สัญญา 5,000,000.00 
 

            ลูกหนี ้เง ินยืม จํานวน 5,000,000.00 บาท  ดังกล่าว  
ซึ่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้พิจารณาให้การสนับสนุนการเบิก 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
            3.2 เพื ่อ ให ้ก ารค วบ ค ุม ก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน ย ืม  
มีความรัดกุมสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 

(1) สั่งการกําชับให้หน่วยงานที่มีการให้ยืม  
เงินล่อซื้อยาเสพติดมีการพิจารณาตรวจสอบควบคุมมิให้มี  
การอนุมัติ ให้ยืมเงินล่อซื้อฯ รายใหม่  หากผู้ยืมยังมิ ได้มี  
การส่งคืนเงินยืมล่อซื้อฯ รายเก่าให้เสร็จสิ้นทั้งในกรณีที่ยืมจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และต่างหน่วยงาน 

 (2) สั่งการกําชับให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องดําเนินการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินการ
เรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ 
ที่ เป็นความรับผิดทางละเมิด และแจ้งความดําเนินคดีกับ  
ผู้ทําให้ทางราชการเสียหายโดยมีเจตนาทุจริตต่อเงินของ  
ทางราชการโดยเร็ว 
 
 
 

 

3.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ 
 

 

 

 

 
3.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจนครบาล หน่วยเบิกจ่าย

กองบังคับการตํารวจนครบาล 2 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการ

ตํารวจนครบาล 6 และหน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตํารวจ  

นครบาล 7 รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการ 

 

- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ สั่งการกําชับให้ดําเนินการ  

กรณี ลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย ์ 

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีการให้ยืมเงินล่อซื้อยาเสพติดตรวจสอบควบคุม  

มิให้มีการอนุมัติให้ยืมเงินล่อซื้อฯ รายใหม่ หากผู้ยืมยังมิได้  

มีการส่งคืนเงินยืมล่อซื้อฯ รายเก่าให้เสร็จสิ้นทั้งในกรณีที่ยืมจาก

หน่วยงานต้นสังกัด และต่างหน่วยงาน 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
เงินยืมล่อซื้อฯ ให้กับกองกํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจ  
นครบาล 7 แต่ผู้ยืมเงินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยืม ผู้ยืมเงิน  
ไม่สามารถส่งคืนเงินยืมให้กับทางราชการได้ ปัจจุบันจึงมียอดเงินยืม
ค ้างชํ าระค ืน  จํ านวน  5,000,000.00 บาท  เงินยืมที่ ไม่ ได้ รับ  
การส่งคืนดั งก ล่าวได้มีการดํ าเนินการทางคดี  แ ล ะ แ ต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วม กับ
สํานักงาน ป.ป.ส. กรณี พ.ต.อ. พิรพล อัจกลับ ยืมเงินจากสํานักงาน
ป .ป .ส . จํานวน  6,000,000.00 บาท  แล้วไม่ ส่งคืนตามระเบียบ 
รวมเป็นเงินยืมทั้งสิ้น 11,000,000.00 บาท (รวม 5 หน่วยงาน) ได้
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกําหนดให้ พ.ต.อ. พิรพล 
อัจกลับ ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญายืมเงินรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 20 ของความเสียหาย จํานวน 
11,000,000.00 บาท  และให ้ พ .ต .ท . วีระเดช  กี รติพ สุวัฒ น์ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้รับเงินและครอบครองเงินดังกล่าว รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวน และได้ส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. และกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้ว  
          3.3 บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย 

บ ัญ ช ีเง ิน จ ่ายหน ่วยงานย ่อย  ของหน ่วย เบ ิกจ ่าย 
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน 9,995,400.99 บาท ซึ่งเป็นรายการ
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อยปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน 
2546 ค้างอยู่ โดยเงินจํานวนดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวและ  
ไม่มีรายละเอียดประกอบยังไม่สามารถหาสาเหตุหรือรายละเอียด 
ซึ่งหน่วยงานได้มีคําสั่งที่ 56/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีรายการบัญชีตามงบทดลองในระบบ GFMIS และ  
บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยมียอดคงค้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ขอให้เร่งรัดคณะทํางานฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงสําหรับบัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยที่ค้างนาน และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้แล้วเสร็จถูกต้องโดยเร็ว 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สําน ักงานตํารวจแห ่งชาต ิได ้สั ่งการให ้หน ่วยเบ ิกจ ่าย
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เร่งรัดติดตามคณะทํางานฯ  
ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสําหรับบัญชีเงินจ่ายหน่วยงาน
ย่อยที่ค้างนาน และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้แล้วเสร็จ
ถูกต้องโดยเร็ว  
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3.4 บัญชีลูกหนีก้ารค้า – ภายนอก 

              บัญชี ลูกหนี้การค้า – ภายนอก ของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลตํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ  
ตามบัญชี จํานวน 465,696,866.86บาทแต่รายละเอียดลูกหนี้ที่ส่งให้
ตรวจสอบมีจํานวน 336,180,322.77 บาท มีผลต่าง จํานวน 
129,516,544.09 บาท จากการตรวจสอบทะเบียนคุม พบว่า 
มีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่ รายการรับชําระไม่มีเลขที่
และไม่มีการสอบยันยอดลูกหนี ้คงเหลือระหว่างฝ่ายการเงิน  
กับฝ่ายบัญชี ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกลูกหนี้  
ทุกรายในทะเบียนคุมหรือไม่และมีลูกหนี้รายใดบ้างที่ได้ชําระหนี้
ครบถ้วนแล้ว 

4. เงินลงทุนระยะสั้น 
หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น  

(เงินฝากประจํา) คงเหลือ ณ  วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 
23,559,761.21 บาท จากการตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร 
พบว่ า ไม่ ได้ รั บการยื นยั นยอด 1 บั ญชี คื อบั ญชี เงินฝากประจํ า 
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี  008-2-16706-0 ชื่อบัญชี 
“เงินทุนโรงพยาบาลตํารวจ” และมีบัญชีที่ได้รับการยืนยันยอดจาก
ธนาคารแต่ไม่มีการบันทึกบัญชีจํานวน 8 บัญชี (รายละเอียดแนบ 7) 

 

5. สินค้าคงเหลือ 
             หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีสินค้าคงเหลือ 
(ยาและเวชภัณฑ์) คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 
182,092,147.86 บ าท  แ ต่ ต า ม ร า ย ง าน ก า ร ต ร ว จ นั บ วั ส ดุ 
(ยาและเวชภัณฑ์ ) ประจําปีงบประมาณ  2559 มีรายละเอียด 
ยาและ เวชภัณฑ์ค ง เหลือ  จํานวน  179,298,301 .82  บาท 
มีผลต่าง จํานวน 2,793,846.04 บาท 

              3.4 ขอให้สั่งการใหเ้จา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งตรวจสอบ
สาเหตุของผลต่างจํานวนดังกล่าว และดําเนินการบันทึกปรับปรุง
บัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ถูกต้องตรงกัน และมีการสอบ
ยันยอดบัญชีลูกหนี้คงเหลือระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี
ทุกสิ้นเดือนและจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล  
แต่ละประเภทให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

 

 

 
 

             4. ข อ ให้ สั่ ง ก า ร ให้ เจ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
เร่งดําเนินการตรวจสอบว่า บัญชีที่ธนาคารแจ้งมาเป็นของ
หน่วยงานหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่นํามาบันทึกเป็นบัญชีของ
หน่ วยงาน  ซึ่ งหากพบว่าบัญชี เงินฝากธนาคารดั งกล่าว  
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ขอให้แจ้งธนาคารใหเ้ปลี่ยนชื่อ
บัญชีหรือปิดบัญชีที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อลดภาระในการ
ควบคุมดูแล และป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
5. เพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าถูกต้องและบันทึก

รายการเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชี สําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอให้สั่งการให้ฝ่ายบัญชีและ
ฝ่ายคลังยาตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้ยอดคงเหลือต่างกัน 
และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีและทะเบียนให้ถูกต้อง
ตรงกันและควรซักซ้อมทําความเข้าใจในเรื่องการบันทึกรับรู้
ยาและเวชภัณฑ์เข้าเป็นสินค้าคงเหลือให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3.4 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
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6. วัสดุคงเหลือ  

บัญช ีว ัสด ุคงเหล ือ  ณ  ว ันที ่ 30 ก ันยายน  2559 ม ียอด
คงเหลือตามบัญชีจํานวน 95,012,259.33 บาท จากการตรวจสอบ  
หน่วยเบิกจ่าย พบว่า 

6.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
มีวัสดุคงเหลือตามบัญชี ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 จํานวน 
9,076,322.93 บาท  โดยหน่วยไม่ ได้นําวัสดุคงเหลือของหน่วย  
ในสังกัดมาบันทึกเป็นวัสดุคงเหลือ จํานวน 93,936,858.90 บาท 
(รายละ เอ ียดแนบ  8 ) ทํ า ให ้ว ัสด ุค ง เหล ือที ่บ ันท ึก ไว ้ต่ํ า ไป 
จํานวน 84,860,535.97 บาท  
           
 
 
 
          6.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
มีวัสดุคงเหลือตามบัญชี จํานวน 19,688,406.40 บาท แต่ตามรายงานสรุป
ยอดคงเหลือน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือ จํานวน 31,121,611.84 บาท จากการตรวจสอบพบว่า 
หน่วยงานไม่ได้นําน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดบรรจุถัง 200 ลิตร มารวมและ   
บันทึกราคาต่อหน่วยของวัสดุ ไว้ไม่ถูกต้อง จึงทําให้บันทึกรายการ   
วัสดุคงเหลือไว้ต่ําไป จํานวน 11,433,205.44 บาท และบันทึกบัญชี  
ค่าเชื้อเพลิงสูงไปด้วยจํานวนเดียวกัน นอกจากนั้นยังตรวจพบว่าไม่ได้นํา
รายการพัสดุอากาศยานคงเหลือ จํานวน 13,867 รายการ มาบันทึกไว้  
ในบัญชีวัสดุคงเหลือของหน่วย เนื่องจากรายงานการตรวจสอบพัสดุ  
อากาศยานประจําปี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ไม่แสดงราคาต่อหน่วย
ในแต่ละรายการ ณ วันสิ้นงวด 

 

              
 
 
 
                 6.1 ขอให้ สั่ งการให้ หน่ วยเบิ กจ่ ายทุ กหน่ วย
ดําเนินการบันทึกรายการวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดให้ถูกต้อง  
ตามหลักฐานและข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติในการรับรู้  
วัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่  กค  0410.3/ว  48 ลงวั นที่  13 กั น ย ายน  2559 เรื่ อ ง 
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และทํารายการปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลในงบการเงิน  
ในปีต่อไปมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
             6.2 ขอให้สั่งการให้ตั ้งคณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุตรวจสอบพัสดุอากาศยานที่เหลืออยู่ในคลังจํานวนมาก
และเอกสารการได้มาของพัสดุเพื่อบันทึกราคาต่อหน่วย  
ให้ครบถ้วนและบันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการคลังพัสดุ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและจัดระเบียบในการ
จัดเก็บพัสดุแยกตามประเภทของวัสดุให้เกิดความปลอดภัย 
เพื่ อ อํ าน วยความสะดวก ในการตรวจ นั บพั สดุ  และ  
เป็นประโยชน์ในการบันทึกรับรู้ข้อมูลทางบัญชีสําหรับพัสดุ
อ าก าศ ย าน ค ง เห ลื อ  ต าม ห นั ง สื อ ก รม บั ญ ชี ก ล า ง 
ที่  กค  0 4 10 .3 /ว  4 8  ล งว ัน ที ่ 1 3  ก ัน ย ายน  2 5 59 
เรื ่อง  การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และขอให้กําชับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําบัญชีวัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

6 .1  หน่ วยเบิ กจ่ ายกองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว        

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

8 

 



             
รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  

มีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 257,609.66 บาท 
ซึ่งเป็นยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจําปีงบประมาณ 
2 5 5 9  แ ต่ ห น่ ว ย ง าน ไม่ ได้ จั ด ทํ าบั ญ ชี วั ส ดุ ต าม ร ะ เบี ย บ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 151 ข้อ 152 และ ข้อ 154 

6 .4 จากการตรวจสอบรายงานยอดคงเหลื อพั สดุ ของ  
หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน พบว่า มีการบันทึกรายการจอคอมพิวเตอร์ 
17 นิ้ว TFT LCD Monitor ยี่ห้อ WINWAY จํานวน 4 เครื่อง ซึ่งเป็น
ทรัพย์ สินของหน่ วยศูนย์ต้นทุน บก .สสท .สทส . (2500701531) 
แต่ชํารุดเสื่อมคุณภาพและรอการจําหน่ายในปีงบประมาณ 2560 
รวมอยู่ในวัสดุคงเหลือ ดังนั้น จึงทําให้บัญชีวัสดุคงเหลือบันทึกไว้  
สูงไป จํานวน 17,000.00 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 

2559 มียอดคงเหลือจํานวน 58,931,264,217.64 บาท จากการ
ตรวจสอบ พบว่า 

 

            6.3 เพื่อควบคุมพัสดุให้มียอดคงเหลือถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน ขอให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงาน
การตรวจนับพัสดุและรายการพัสดุคงเหลือก่อนทําการบันทึก
รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 และข้อ 156 อย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เพื่ อให้การบันทึกรายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 

 

6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
6.4 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน รายการข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว

ส่งผลให้บัญชีค่าใช้จ่ายปี 2559 ต่ําไป และบัญชีค่าใช้จ่ายปี 2560 

สูงไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปีปัจจุบัน) จึงไม่ต้องปรับปรุง

รายการทางบัญชี 

 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ สั่งการกําชับ กรณีการบันทึก  
วัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
        1. ให้บันทึกวัสดุคงเหลือ ณ  วันสิ้นงวดให้ถูกต้องตาม
ห ลักฐานและข้ อ เท็ จจริ ง  โดย ให้ ถื อป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
       2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานการตรวจนับ
พัสดุและรายการพัสดุคงเหลือก่อนทําการบันทึกรายการปรับปรุง 
ณ  วัน สิ้ นปี งบป ระมาณ  และ ให้ ถื อป ฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 155 และข้อ 156 อย่างเคร่งครัด 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีที่ดิน อาคาร 

และอุ ป ก รณ์  (สุ ท ธิ ) ณ  วั น ที่  30 กั น ย ายน  2559 จํ าน วน 
1,249,292,666.02 บาท แต่รายละเอียดที่ ส่งให้ตรวจสอบ มีจํานวน 
1,373,975,029.90 บาท เกิดผลต่างจํานวน 124,682,363.88 บาท 
(รายละเอียดแนบ 9) ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างตรวจสอบ  

7.2 บัญชีอาคารสํานักงาน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือ จํานวน 12,226,768,624.07 บาท จากการตรวจสอบ
หน่วยเบิกจ่าย พบว่า 

7.2.1 หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรภาค 8 บันทึกอาคาร
สํานักงานไม่ครบถ้วน ดังนี้ 

- งานจ้ างก่ อสร้ างอาคารบ้ านพั ก ผู้บั ญชาการ
ตํ า ร ว จ ภ ูธ ร ภ า ค  8 ต า ม ส ัญ ญ า เ ล ข ที ่ 2/2558 ล ง ว ัน ที่ 
12 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,638,338.27 บาท ซึ่งคณะกรรมการ  
มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (งวดที ่ 5) เมื ่อวันที ่ 3 สิงหาคม 
2558 แต่ม ีก า ร บ ัน ท ึก ง าน ง ว ด ที ่ 2 แ ล ะ  3 จํา น วน ร ว ม 
1,064,000.00 บาท ไว้ในบัญชีอาคารสํานักงานตั้งแต่ปี 2558 และ
คํ านวณ ค่าเสื่ อมราคา แต่ มี การบั นทึ กงานงวดที่  1,4 และ 5  
จํานวน 1,574,338.27 บาท ไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง และ
ไม่มีการคํานวณค่าเสื่อมราคา 
                    - งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขนาดใหญ่ตํารวจ  
ภูธรภาค 8 จํานวน 1 หลัง ตามสัญญาเลขที ่ 5/2558 ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 1,950,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการ  
มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 3) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  
แต่ มี การบั นทึ กงานงวดที่  1 จํ านวน 585,000.00 บาท ไว้ ในบัญชี  
อาคารสํานักงาน ตั้งแต่ปี 2558 และคํานวณค่าเสื่อมราคา แต่มีการบันทึก
งานงวดที่  2 และ 3 จํานวนรวม 1,365,000.00 บาท ไว้ ในบัญชี  
งานระหว่างก่อสร้างและไม่มีการคํานวณค่าเสื่อมราคา 

            7.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ  
หาสาเหตุของผลต่าง และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  
ทางบัญชีและรายละเอียดของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ให้ถูกต้องตรงกันโดยเร็ว 

7 .2 สํานั กงานตํ ารวจแห่ งชาติควรจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชี  
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
ก่อนลงมือปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรจะศึกษาและ 
ทําความเข้าใจเพิ่มเติมในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 
กรณีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่การตรวจรับงาน
แต่ละงวดจนงานระหว่างก่อสร้างครบทุกงวดและโอนขึ้นเป็น
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS 
ที ่กําหนดไว้ ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556 เพื่อแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
และบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
                                      
 

 
 

7.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 
 

7.2.1 หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรภาค 8 ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7.2.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 

มีการบันทึกระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 95,000.00 บาท  เมื ่อวันที่ 
28 กันยายน 2559 รหัสสินทรัพย์ 100000254084 ไว้ในบัญชี
อาคารสํานักงาน และคํานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 5 ปี 
โดยมิได้บันทึกไว้ในบัญชีครุภัณฑ์สํานักงาน และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาตามอายุการใช้งาน 8 ปี (ซึ่งเป็นการบันทึกรายการสินทรัพย์
ผิดประเภท และการคํานวณค่าเสื่อมไม่ เป็นไปตามตารางอายุ  
การใช้ งานทรัพย์ สินของสํานั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ  (ครั้ งที่  2) 
ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547) 

7.3 บัญชีครุภัณฑ์สํานักงาน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือ จํานวน 254,417,232.85 บาท จากการตรวจสอบ 
พบว่า 
               - หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการบันทึก
โทรทัศน์สี จอแบน LED ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคา  
เครื่องละ 17,000.00 บาท จํานวนเงินรวม 34,000.00 บาท เมื่อวันที่ 
9  กั นยายน  2559 รหั ส สิ นทรั พ ย์  1 0 0 0 0 0 2 5 5 2 9 8  แล ะ 
100000255299 ไว้ในบัญชีครุภัณฑ์สํานักงาน และคํานวณค่า
เสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 3 ปี โดยไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ และคํานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 5 ปี
ซึ่งเป็นการบันทึกรายการสินทรัพย์ผิดประเภทและการคิดค่าเสื่อม  
ไม่ถูกต้อง 

  
 
 
 
 
 

7.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามประเภทและตาราง  
อายุการใช้งานทรัพย์สินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) 
ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 
 

 

 
 

 
 
 

7 .2 .2 หน ่ว ย เบ ิก จ ่า ย สําน ัก ง านพ ิส ูจ น ์ห ล ัก ฐ าน ตํ ารวจ 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 
 
 

7.3 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7.4 บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สุทธิ) ณ  วันที่ 

30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ จํานวน 5,985,073,797.34 บาท 
จากการตรวจสอบ พบว่า หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง บันทึกเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 
80 ฟุต จํานวน 1 ลํา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2558 มูลค่าตามสัญญา 
174,000,000.00 บาท โดยบันทึกงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จํานวนเงิน 
34,800,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 รหัสสินทรัพย์ 
100000251180 ไว้ที่บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และ
มีการคิดค่าเสื่อมราคา แต่เงินจ่ายล่วงหน้า และงานงวดที่ 1 – 4 
จํานวนเงินรวม 139,200,000.00 บาท บันทึกไว้ในบัญชีงานระหว่าง
ก่อสร้างโดยไม่ได้โอนขึ้นเป็นสินทรัพย์ และคํานวณค่าเสื่อมราคา  
ให้ถูกต้อง ทําให้มูลค่าสินทรัพย์และการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง 

7.5 บ ัญ ช ีค ร ุภ ัณ ฑ ์ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ (ส ุท ธ ิ)  ณ  ว ัน ที่ 
30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ จํานวน 956,062,286.39 บาท 
จากการสุ่มตรวจสอบรายงานค่าเสื่อมราคา พบว่า 
               7.5.1 หน่วยเบิกจ่าย สํานักงานตรวจคนเข้า เมือง  
มีการบันทึกระบบฐานข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม. 
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
จํ านวนเงิน  339,500,000.00 บาท  เมื่ อวั นที่  13 กั นยายน2559 
รหัสสินทรัพย์ 100000252122 โดยบันทึกไว้ในบัญชีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทั้ งจํานวนและคํานวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้อายุ  
การ ใช้งาน 3 ปี ซึ่งที่ถูกจะต้องบันทึกส่วนที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้  
ในบัญชีครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ และบันทึกโปรแกรมฯ ไว้ในบัญชีสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์และคํานวณค่าตัดจําหน่าย 
ทําให้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาบันทึกบัญชี
ไว้สูงไปในขณะที่บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจําหน่าย  
บันทึกบัญชีไว้ต่ําไป               

7.4 ขอให ้เจ ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผ ิดชอบศึกษาและ  
ทําความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรกรณีการจ้าง  
ทําของตั้ งแต่การตรวจรับงานแต่ละงวดจนงานระหว่าง
ก่อสร้างครบทุกงวดและโอนขึ้นเป็นสินทรัพย์ ตามแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ 
GFMIS ที่กําหนดไว้ ตามหนังสือ ตร .ที่ 0010.33/2144 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพื่อแก้ไขปรับปรุงรายการ  
ให้ถูกต้องและบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.1 แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่มีการ
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้แยกบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ข้อ 6.37 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อ 6.38 
 

 
 
 
 
 

7.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

7.5.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบ         
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7.5.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิ สูจน์หลักฐานตํารวจ 

บ ัน ท ึก ร ะบ บ ต ร วจส อบ ล ายพ ิม พ ์นิ ้ว ม ือ อ ัต โน ม ัต ิ (AFIS) 
ตามสัญญา เลขที่  สพฐ .ตร .ที่  4 /2556  มู ลค่ า ต ามสัญญา  
154,300,000.00 บาท และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการขยายฐานระบบ
ตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ตามสัญญาเลขที่ สพฐ .ตร . 
ที ่ 3/2555 มูลค่าตามสัญญา 3,000,000.00 บาท  วงเง ินรวม
ทั้งหมด 157,300,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการ มีการตรวจรับงาน
งวดสุดท้าย (งวดที่ 5) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยหน่วยได้บันทึก
รายการค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 1 – 4 รวมเป็นเงิน 1,500,000.00 
บาท ไว้ในบัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557) และบันทึกงานงวดที่ 5 จํานวน 
46,290,000.00 บาท เป็นสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และ
คํานวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 แต่รายการจ่ายเงิน  
งวดที่  1  – 4  และค่ าจ้ างที่ ป รึ กษ าฯ  งวดที่  5  - 6  จํ าน วน 
109,510,000.00 บาท บันทึกเป็นสินทรัพย์ในปีงบประมาณ 2559 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมโปรแกรม
ประยุกต์สําหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และเก็บข้อมูลอาชญากรรม 
โดยมิ ได้ แยกไปบั นทึ กเป็ น สินทรัพย์ ไม่ มี ตั วตนและ คํ านวณ  
ค่าตัดจําหน่าย (รายละเอียดแนบ 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.2 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วย
เบิกจ่ายดําเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชี
สินทรัพย์และบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทาง 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ 
GFMIS ที่กําหนดไว้ ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556 และในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ให้แยกบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์ และ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ข้อ 6.37 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อ 6.38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบ 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
            7.6 งานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มียอดคงเหลือจํานวน 10,997,936,591.95 บาท จากการสุ่ม
ตรวจสอบ พบว่า หน่วยเบิกจ่ายศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการบันทึกรายการซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

- เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 
จํานวน  660 ตัว  ราคาตัวละ  34,800.00 บาท  รวมเป ็น เง ิน 
22,968,000.00 บาท  บ ันท ึก ไว ้ในบ ัญช ีงานระหว ่างก ่อสร ้าง 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 11,484,000.00 บาท และ
ว ัน ที ่ 30 ก ัน ย า ย น  2 5 57 จํ า น ว น  11,484,000.00 บ า ท  
โดยคณะกรรมการมีการตรวจรับเมื ่อวันที ่ 10 กันยายน 2557 
แต่หน่วยยังไม่ได้โอนขึ้นเป็นสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์อื่น และ
คํานวณค่าเสื่อมราคา 

- เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จํานวน 761 ตัว ราคา
ตัวละ 46,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 35,006,000.00 บาท บันทึกไว้
ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จํานวน 
17,503,000.00 บ าท  แ ล ะ วั น ที่  1 ธั น ว าค ม  2 5 58 จํ า น ว น 
17,503,000.00 บาท โดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 

7.7 มีหน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยที่มีการคํานวณค่าเสื่อมราคา  
ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

7.7.1 คํานวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งโดยใช้อายุการใช้ งาน 30 ปี  ซึ่ งตามตารางอายุการใช้งาน  
ทรัพย์ส ินฯ  ให้ใช ้ 5 ปี สําหรับหน่วยปฏิบัต ิก าร  และ  8 ปี 
สําหรับหน่วยธุรการ (รายละเอียดแนบ 11) 

7.7.2 คํานวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ โดยใช้อายุการใช้งาน 7 ปี 8 ปี และ 15 ปี โดยมิได้ใช้อายุ
การใช้งาน 5 ปี (รายละเอียดแนบ 12) 
 

            7.6 แจ้ง ให้ เจ้าหน้าที ่ ผู ้ รับผิดชอบดํา เนินการ
ตรวจสอบหากพบว่ารายการในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างใด
เสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งดําเนินการโอนล้างเป็นสินทรัพย์ทันที
เพื่อให้ระบบมีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาแสดงข้อมูล  
ที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง ตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ที่กําหนดไว้ 
ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
            ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารการจัดหา
เสื ้อ เก ราะอ ่อนป ้อ งก ันกระส ุน  จํานวน  761  ต ัว  ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบโดยเร็ว และกําชับ
ให้ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการจัดหาและการเบิกจ่ายเงินไว้
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบทุกรายการด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                  

                                                                          
 
 
                                                                  
                                                                  
 

 

7.6 หน่วยเบิกจ่ายศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
7.7.1 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 28 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 2) 

 

 

7.7.2 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 10 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบ 3) 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
7.7.3 คํานวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยใช้

อ า ย ุก า ร ใ ช ้ง า น  5 ป ี โ ด ย ม ิไ ด ้ใ ช ้อ า ย ุก า ร ใ ช ้ง า น  3 ปี  
(รายละเอียดแนบ 13) 
              7.7.4 หน่วยเบิกจ่ายกองกํากับการ 1 กองบังคับการ  
ฝึกพิเศษ (จว.เพชรบุรี) บันทึกรถยนต์ตู้โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง ยี่ห้อ
โตโยต้ าดี เซล จํานวน 1 คัน มูลค่า 700,000.00 บาท เมื่ อวันที่ 
1 สิงหาคม 2559 และคํานวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งโดยใช้อายุการใช้งาน 4 ปี  

ตามข้อ 7.7.1 – 7.7.4 หน่วยไม่ได้ปฏิบัติตามตาราง   
อายุการใช้ งานทรัพย์ สินของสํานั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ  (ครั้ งที่  2) 
ตามหนังสือ ตร.ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 

7.8 การบ ันท ึกบ ัญชีส ินทรัพย ์ไม ่ถ ูกต ้องตามประเภท  
ของสินทรัพย์และตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ครั้งที ่ 2) ตามหนังสือ  ตร .ที่ 0042.7/1688  
ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 (รายละเอียดแนบ 14) 
          7.8.1 หน ่วย เบ ิก จ ่าย โร งพ ยาบ าลตํ า รวจ  บ ันท ึก
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สํานักงาน และระบบรักษา  
ความปลอดภัย (ตึกนิติ เวชวิทยา) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ไว้ในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
            7.8.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มีการ
บันทึกรถยนต์ตู้พร้อมอุปกรณ์และสัญญาณไฟวับวาบซึ่งเป็นครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง และบันทึกคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย 
เครื ่องสแกนเนอร์ เครื ่องพิมพ์ Inkjet และเครื ่องสํารองไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายภาพ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ไว้ในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

 
 

         
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 เพื ่อให้การบันทึกรายการบัญชีส ินทรัพย์  
มีความครบถ้วน ถูกต้องตามประเภทและมีการคํานวณ  
ค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สิน 
ขอให้สั่งการ ดังนี้ 
        - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
การบันทึกรายการทรัพย์สินและการคํานวณค่าเสื่อมราคาของ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทหากพบไม่ถูกต้อง ให้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามประเภทเพื่อให้มีการคํานวณ  
ค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องตามตารางอายุการใช้งานทรัพย์สิน
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ ตร.  
ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547  

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินแต่ละประเภท หากพบว่ามีรายการสินทรัพย์
ใดที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 5,000.00 บาท ให้ดําเนินการ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข บั ญ ชี ให้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั กก ารแ ล ะ  
นโยบายการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2       

7.7.3 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 6 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจ่าย 1 หน่วย อยู่ระหว่างตรวจสอบและ

ปรับปรุงข้อมูล (รายละเอียดแนบ 4) 

7.7.4 หน่วยเบิกจ่ายกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 

 

 

7.8.2 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
            7.8.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
บันทึกรายการเครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอ LED Backlight 48 นิ ้ว 
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาลอค ชนิดมือถือ เครื่องรับส่ง
วิทยุ สื่อสารดิจิตอล/อนาลอค ติดรถยนต์ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
ดิจิตอล/อนาลอค ประจําที่ และอุปกรณ์เชื่อมต่อวิทยุสื่อสารดิจิตอล ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไว้ในบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และคํานวณ
ค่าเสื่อมราคาโดยใช้อายุการใช้งาน 3 ปี  
         7.8.4 หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บันทึก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ไว้ใน
บัญชีครุภัณฑ์อื่น 
           7.8.5 ห น ่ว ย เ บ ิก จ ่า ย ก อ ง บ ัง ค ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน  
ทางอากาศ  บช .ตชด .  บันทึกรายการมูลี ่ก ันแดดพร้อมราว 
จํานวน 2 อัน ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท รวมเป็นเงิน 800.00 บาท 
โต๊ะหัวเตียง 2 ตัว ราคาต่อหน่วย 4,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,000.00 
บาท ซิ้งค์ล้างจานสแตนเลส จํานวน 1 อัน เป็นเงิน 4,500.00 บาท 
ตู้ ไมโครเวฟ จํานวน 4 ตู้ ราคาต่อหน่วย 3,990.00 บาท  เป ็น เง ิน 
15,960.00 บาท  กระติกน้ําร ้อน  จํานวน  2 อัน ราคาต่อหน่วย 
1,650.00 บาท เป็นเงิน 3,300.00 บาท ไว้ในบัญชีครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว และมีการคํานวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งตามหลักการและ
นโยบายการบัญชี สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่  2 ข้อ 6.2 
ให้หน่วยงานรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวร ในบัญชีของหน่วยงาน 
เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ําตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป 
     
 
 
 

 

ให้หน่วยงานรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน 
เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ําตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป      

 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                   
 
                                                            
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

7.8.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล   

 
 
 
 
 
7.8.4 หน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว   

 
7.8.5 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
           7.9 อื่น ๆ 

7.9.1 จากการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ ในรายงาน  
ยอดสินทรัพย์คงเหลือ และรายงานค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS 
พบว่า มีการระบุรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่ชัดเจน เช่น ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบุเพียงประเภท
สินทรัพย์ แต่ไม่ได้ระบุยี่ห้อและรุ่น ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
รายการสินทรัพย์ตามทะเบียนคุมทรัพย์สินของแต่ละหน่วยกับ
รายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เป็นรายการเดียวกันหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

7.9 ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  

ผู้เบิกให้ระบุรายละเอียดสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้นํารหัสสินทรัพย์ที่ได้จากการ
บันทึกข้อมูลสินทรัพย์มาบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบสินทรัพย์จากระบบ GFMIS กับ
ทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานได้ 

- แจ้งให้เจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบหากพบว่าสินทรัพย์รายการใดมีการโอนจัดสรร  
ไปให้กับหน่วยงานอื่นแล้วก็ให้บันทึกการโอนสินทรัพย์รายการ
ดังกล่าวในระบบ GFMIS ไปให้เรียบร้อยด้วย เพื่อความถูกต้อง
และครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   
                                               
                                                   

 

สํานั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ  ได้ สั่ งการกํ าชับ ให้ดํ าเนินการ  

กรณีการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 

       1 . กรณี การก่อสร้างอาคาร  หรือ สิ่งป ลูกสร้างตั้ งแต่  
การตรวจรับงานแต่ละงวดจนงานระหว่างก่อสร้างครบทุกงวด  
โอนขึ้นเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ตร. 
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ตามหนังสือ ตร.  
ที่ 0010.33/2144 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
      2. ให้ ตรวจสอบการบันทึ กบัญชี สินทรัพย์ ให้ ถู กต้อง  
ตามประเภทและตารางอายุการใช้งานทรัพย์ สินของ ตร .  
ตามหนั ง สือ  ตร . ด่ วนที่ สุ ด  ที่  0042 .2/13542 ลงวันที่  
7 พฤศจิกายน 2545 และหนังสือ ตร. ที่ 0042.7/1688 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2547     
      3. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการทรัพย์สิน  
แต่ละประเภทหากพบรายการสินทรัพย์ใดที่มูลค่าต่อหน่วย  
ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง
ตามหลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  
ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2 
      4. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบระบุรายละเอียดสินทรัพย ์ 
ในระบบ GFMIS ให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้นํารหัส
สินทรัพย์ที่ ได้จากการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์มาบันทึกไว้ใน
ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน  เพื่ อให้สามารถตรวจสอบสินทรัพย ์ 
จากระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานได้ และ
หากมีสินทรัพย์รายการใดโอนจัดสรรไปให้กับหน่วยงานอื่นแล้ว  
ให้บันทึกการโอนสินทรัพย์รายการดังกล่าวในระบบ GFMIS  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
            7.9.2 จากการสุ่มตรวจทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วย
เบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า มีการโอน
สินทรัพย์บางรายการให้กับหน่วยอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้ทําการบันทึก
โอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยที่ได้รับสินทรัพย์ไป ทําให้
จํ านวนสินทรัพย์ ของแต่ ละหน่ วยในระบบ  GFMIS มี จํ าน วน  
ไม่ตรงกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงของหน่วย 
          7.9.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการศึกษา มีรายการโอน
สินทรัพย์ที ่ได้รับบริจาค เป็นรถยนต์ Ford Ranger T6 Single 
CAB 2.2L Diesel 4x4 5MT ร หั ส  1 0 0 0 0 0 1 8 0 8 4 3  แ ล ะ 
100000180844 รวม 2 คัน มูลค่ารวม 1,267,467.00 บาท  
ให้กับหน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง แต่หน่วย  
ยังไม่ได้บันทึกโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไปให้หน่วยดังกล่าว 
          7.9.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
มีรายการรถยนต์ จํานวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน 
ที่ซื้อมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จากการตรวจสอบรายงานการตรวจนับ
พัสดุประจําปีของคณะกรรมการฯ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ใน
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS ไม่พบรายการสินทรัพย์
ดังกล่าว 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

                                                                          

 
                                                   
                                               
                                                   

 

7.9.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
 

7.9.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการศึกษา ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 
 

 

 
 

7 .9 .4 หน่วยเบิกจ่ ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
         7.9.5 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการ
บันทึกรายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนงานป้องกันปราบปราบ 
สตม . จํานวน 37 ตัว ราคาตัวละ 15,800.00 บาท  รวมเป็นเงิน 
584,600.00 บาท ซึ่งรายการดังกล่าว หน่วย สพ.สกบ.ได้มีการจัดซื้อ
ตั้งแต่ปี 2553 และได้จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด สตม.ไปแล้วตั้งแต่ปี 
2553 เช่น บก.ตม.4 ตม.จว.เชียงราย ตม.จว.สงขลา และ ตม.จว.
สตูล ตามใบเบิกเลขที่ 8/2553 แต่ สพ.สกบ. ได้บันทึกการโอนรายการ
ดังกล่าวไปให้ สตม. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และ สตม. ยังไม่ได้
โอนสินทรัพย์ในระบบให้กับหน่วยงานที่รับสินทรัพย์ดังกล่าวไป 
          จากรายการข้อ 7.9.2 – 7.9.5 มีผลทําให้สินทรัพย์ที่หน่วยมีอยู่
ไม่ตรงกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

8. เจ้าหนี้ระยะสั้น 
บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ

ตามบัญชี จํานวน 1,456,570,952.86 บาท จากการตรวจสอบ 
พบว่า 

 
8.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือตาม

บัญ ชีรับ สินค้า/ใบสําคัญ  ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 จํานวน 
93,912,313.61 บาท แต่รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ตรวจสอบมี
จํานวน 189,288,756.00 บาท มีผลต่างจํานวน 95,376,442.39 
บาท 

8.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือตาม
บัญ ชี ใบ สําคัญ ค้างจ่ าย  ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 จํานวน 
9,906,505.68 บาท แต่รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ตรวจสอบมี
จํานวน 10,299,505.68 บาท มีผลต่างจํานวน 393,000.00 บาท 
 
 

 

8. ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบหายอดคงเหลือที่ถูกต้อง และหาสาเหตุของผลต่าง
และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการปรับปรุงบัญชีให้สํานักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย       

7.9.5 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

 
 
 
8.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

 

 

8.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
9. เงินรับฝากระยะสั้น  

บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอด
คงเหลือตามบัญชี จํานวน  4,882,406,561.28 บาท  จากการ
ตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ ดังนี้ 

9.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอด
คงเหลือตามบัญชี จํานวน 4,648,775,731.34 บาท จากการตรวจสอบ 
พบว่า  

 
9.1.1 มีหน่วยเบิกจ่าย 90 หน่วยที่ยอดคงเหลือตามบัญชี

ไม่ ต รงกั บ รายละ เอี ยดที่ ส่ ง ให้ ต รวจสอบ  มี ผลต่ างจํ าน วน 
362,560,162.73 บาท (รายละเอียดแนบ 15) 
              9.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีรายการเงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
จํานวน 407,168.23 บาท ซึ่งเป็นยอดยกมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมิได้มี
การนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 38 (เดิม) 
เงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 กําหนดให้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
การจราจรที่จ่ายคงเหลือเท่าใดให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 
3 เดือน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1 .1 ให้ หน่ วยเบิ กจ่ ายทุ กหน่ วยดํ าเนิ นการ

ตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่าง และดําเนินการปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้องโดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรงุ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

9.1.1 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 84 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจ่าย 6 หน่วย อยู่ระหว่างตรวจสอบ  

และปรับปรุงข้อมูล (รายละเอียดแนบ 5) 

9.1.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อย

แล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

9.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล มีเงิน
บู รณะทรัพย์ สินคงเหลือ ณ  วันที่  30 กันยายน 2559 จํานวน 
1,756,394.81 บาท โดยส่วนหนึ่ง จํานวน 702,656.68 บาท เป็น
เงินบูรณะทรัพย์สินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพันของปีงบประมาณ 
2558 ซึ่งหน่วยจะต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (ในปีคู่) แต่หน่วยยัง
ไม่ได้นําเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที ่ 19 ธันวาคม 2548 
เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
ข้อ 5 

     9.1.4 หน่วยเบิกจ่ายกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32 ได้รับเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยน้ํากิน เพื่อ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตามชายแดน
ที่ยังไม่มีโรงเรียน จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 8,000,000.00 บาท โดยในปี 2559 มีการจ่ายค่าก่อสร้างไป
จํานวน 1,741,500.00 บาท คงเหลือจํานวน 6,258,500.00 บาท ซึ่ง
หน่วยมิได้บันทึกไว้ในบัญชีรายได้รอการรับรู้ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
              กรณีหน่วยงานได้รับบริจาคเป็นเงินสดที่ระบุวัตถุประสงค์ให้
ใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จาก
การบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา  
ที่จําเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

              9.1.3 ให้ หน่ วยเบิ กจ่ ายทุ กหน่ วย ดํ าเนิ นการ
ตรวจสอบ เงินบูรณะทรัพย์ สิน หากพบว่าเป็นปี คู่ให้นํา  
เงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ถูกต้องตามหนังสือดังกล่าว
โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
9.1.4 ให้หน่ วยเบิกจ่ายกองกํากับการตํ ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 32 บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการ  
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

9.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบข้อมูล 

 

 

 
 
 
 
 
9.1.4 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ ตช 0010.32/2388 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หารือแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้

จากการบริจาคกับกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง 

ตอบข้อหารือ 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
9.1.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีรายได้

รอตรวจสอบ (30บ.) คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
จํานวน 50,274,451.93 บาท แต่รายละเอียดในทะเบียนคุมรายได้  
รอตรวจสอบ (30บ.) มีจํานวน 14,428,479.72 บาท มีผลต่าง จํานวน 
35,845,972.21 บาท เนื่องจากเมื่อโรงพยาบาลตรวจสอบยอดจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้วไม่ได้ปรับปรุงบัญชี
รายได้รอตรวจสอบ (30บ.) ไปเป็นรายได้ ทําให้ยอดยังคงค้างอยู่ในบัญชี
เงินรับฝากอื่น 

9.2 บัญชีเงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอด
คงเหลือ  จํานวน  232,449,428.68 บาท  จากการตรวจสอบ 
พบว่า  

9.2.1 มีหน ่วยเบ ิกจ ่าย  จํานวน  27 หน่วยที ่ม ียอด
คงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับรายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ มีผลต่าง
จํานวน 8,774,082.22 บาท (รายละเอียดแนบ 18) 

9.2.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีเงินประกันสัญญาที่รับมา
ตั้งแต่ปี 2550 – 2558 จํานวน 1,871,946.86 บาท และหน่วยเบิกจ่าย
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีเงินประกันสัญญา ที ่ร ับมาตั ้งแต่  
ปี 2550 – 2552 จํานวน  194,045.10 บาท  ซึ ่งตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 144 (2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกัน
โดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก  
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                
                                                      
 

     
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 

9.1.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ข้อมูล 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

9.2.1 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 26 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจ่าย 1 หน่วย อยู่ระหว่างตรวจสอบและ

ปรับปรุงข้อมูล (รายละเอียดแนบ 6) 

9.2.2 หน่วยเบิกจ่ายกองการเงินและหน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจ

คนเข้าเมือง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
10. รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง 

บัญชีรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอด
คงเหลือตามบัญชี จํานวน 24,547.75 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า  

- หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มีการรับเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น ในปี 2559 จํานวน 56,360.00 
บาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ในปี  2559 จํานวน 11,974,640.72 บาท 
ที่จะต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในปี 2559 แต่ไม่ได้นําส่งในปี 2559 
และได้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และ  
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ 

- หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีการรับเงินรายได้
ค่าใบอนุญาตต่างด้าว ในปี 2559 จํานวน 142,400.00 บาท และรายได้
ค่ าธรรมเนียมการบริการอื่ นในปี  2559 จํ านวน 1,942,000.00 บาท  
ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในปี 2559 แต่ไม่ได้นําส่งในปี 2559 และ
ได้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 

ซึ่งทั้ง 2 หน่วยเบิกจ่ายไม่ได้นํารายการดังกล่าว มาบันทึก
ปรับปรุงเป็นรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลังในปี 2559 มีผลทําให้บัญชี  
รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลังและบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอนําส่งคลังต่ําไป จํานวน 14,115,400.72 บาท จึงเป็นการ  
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี 
ณ วันสิ้นปี งบประมาณ 

11. รายได้รอการรับรู้ 
บัญชีรายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอด

คงเหลือตามบัญชี จํานวน 242,795,625.81 บาท จากการตรวจสอบ 
พบว่า 

10. ให้กําชับทุกหน่วยเบิกจ่ายที่มีการรับเงินรายได้
แผ่นดิน ในกรณีที่นําส่งรายได้แผ่นดินไม่ทันภายในวันสิ้นงวด 
ต้องปรับปรุงรายการโดยบันทึกเป็นรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง 
และให้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด                  
 

 
 
 
 

 
 

                                                                             
 
 

 
 
 
 

                                                                                                        

 
 
 

   
 
 
 

 

11. เพื่อให้การบันทึกบัญชีรายได้รอการรับรู้แสดง
รายการที่ถูกต้อง ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการ 
ดังนี้ 
 

10. หน่วยเบิกจา่ยสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ  อยูร่ะหว่าง

ตรวจสอบข้อมลู 

 

 

 

 
 
 

- หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 รายการ  

ข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้บัญชีค่าใช้จ่ายปี 2559 ต่ําไปและ

บัญชีค่าใช้จ่ายปี 2560 สูงไป มีผลให้บัญชีรายได้สูงต่ํากว่า

ค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถูกต้องแล้ว 

จึงไม่ต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สั่งการกําชับให้หน่วยเบิกจ่าย  

ที่มีการรับเงินรายได้แผ่นดิน ในกรณีที่นําส่งรายได้แผ่นดินไม่ทัน

ภายในวันสิ้นปีงบประมาณต้องปรับปรุงรายการเป็นรายได้

แผ่นดินรอนําส่งคลัง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง  

ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557  
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
         11.1 มหีน่วยเบกิจ่าย 4 หน่วยเบิกจ่าย ที่ยอดคงเหลือตาม
บัญชีไม่ตรงกับรายละเอียดที่ส่งใหต้รวจสอบ มีผลต่างจํานวน 
804,716.29 บาท ประกอบด้วยหน่วยเบกิจ่าย ดังนี ้

หน่วยเบกิจ่าย            บาท
รพ.ตร. 590,000.00
กก.ตชด. 42 (35.00)
บช.ส. 79,894.58
ภ. 3 134,856.71

รวม 804,716.29
ซึ่งหน่วยยังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของผลต่าง 
11.2 มีหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 8 หน่วย ที่มีการปรับปรุงบัญชี

รายได้รอการรับรู้กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 
จํานวน 23,130,889.31 บาท โดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการปรับปรุงให้ตรวจสอบ ดังนี้ 

หน่วยเบกิจ่าย        บาท 

ศฝร.ภ. 4 21,309.39
บก.น. 2 13,698,265.14
บก.น. 6 2,242,792.55
ภ. 2 3,452,654.62
ภ.จว.อุทัยธานี 31,719.83
ภ.จว.กาญจนบุรี 1,477,027.50
ภ.จว.ปัตตานี 1,970,755.65
บก.ตม. 6     236,364.63

รวม 23,130,889.31

 
 

11.1 ตามข้อสังเกต 11.1 – 11.4 ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือที่ถูกต้อง และ
หาสาเหตุของผลต่าง และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยในการ
ปรับปรุงรายการจะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการปรับปรุงไว้ ให้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบด้วยทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

11.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ หน่วยเบิกจ่ายกองกํากับ

การตํารวจตระแวนชายแดนที่ 42 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล และหน่วยเบิกจ่ายตํารวจภูธรภาค 3 ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 
11.2 หน่วยเบิกจ่าย จํานวน 8 หน่วย ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
11.3 หน ่ว ย เบ ิก จ ่า ย โ ร งพ ย าบ าล ตํา ร ว จ  มีร า ย ได้  

รอการรับรู ้ค ง เหลือ  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2559 จํานวน 
150,356,613.98 บาท ประกอบด้วย 

         รายการ       บาท 
ยอดยกมา 60,000.00
ครุภัณฑ์เพิ่มในปี 2559 150,296,613.98

รวม 150,356,613.98
11.3.1 ยอดยกมา  จํ าน วน  60 ,000 .00 บาท  ไม่ มี

รายละเอียดให้ตรวจสอบ   
11.3.2 ค ร ุภ ัณ ฑ ์ เ พิ ่ม ใ น ป ี  2 5 5 9  จํ า น ว น  

150,296,613.98 บาท เป็นครุภัณฑ์รับบริจาคก่อนปี 2559 จํานวน 
149,766,613.98 บาท และครุภัณฑ์รับบริจาคในปี 2559 จํานวน 
530,000.00 บาท จากการตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์มีจํานวน 
163,161,913.98 บาท มีผลต่างจํานวน 13,395,300.00 บาท 
เกิดจาก 

(1) รายการเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา 
จํ านวน  13,400,000.00 บาท  แต่หน่ วยบั นทึ ก เพี ยง  จํ าน วน 
13,400.00 บาท ทําให้บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวต่ําไป จํานวน 
13,386,600.00 บาท 

(2) ไม่ได้บันทึกหน้าจอทีวี LCD จํานวน 8,700.00 
บาท  

ในปีงบประมาณ 2559 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาล
ตํารวจ ไม่ได้มีการคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รับบริจาคและ
บันทึกลดยอดรายได้รอการรับรู้คู่กับรายได้จากการบริจาคตามจํานวน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับบริจาค 
 

 

11.3 และ 11.3.1 ห น ่ว ย เบ ิก จ ่า ย โ ร งพ ย าบ า ล ตํา ร ว จ 

ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2 หน่วย เบ ิก จ่า ย โร งพยาบาลตํา ร วจ  อยู ่ร ะห ว่า ง

ตรวจสอบข้อมูล 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
          11.4 จากการสุ่มตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 8 หน่วย 
พบว่า ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยเบิกจ่ายมีรายการสินทรัพย์
รับบริจาค แต่ไม่มีการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS จํานวน 3 หน่วย
เบิกจ่าย รวมเป็นเงินจํานวน 32,993,836.00 บาท ประกอบด้วย 

หน่วยเบกิจ่าย      บาท 
รพ.ตร. 32,879,936.00 
สพฐ.ตร. 12,900.00 
สตม.     101,000.00 

รวม 32,993,836.00 
11.5 หน่วยเบ ิกจ ่ายกองบ ัญชาการตํารวจปราบปราม  

ยาเสพติด มีรายได้รอการรับรู้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
จํานวน 251,810.00 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า หน่วยได้รับ
เง ินสน ับสน ุนจากกองท ุนป ้องก ันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 18,347,000.00 บาท จะบันทึกไว้ใน
บัญชีรายได้รอการรับรู ้ แต่เมื ่อม ีการ เบ ิกจ่ายซื ้อ ส ินท รัพ ย์ 
จํานวน  8,976,000.00 บาท  และจ่าย เป็น ค่าใช้จ่าย จํานวน 
1,414,190.00 บาท ก็บันทึกลดยอดรายได้รอการรับรู้ โดยมิได้นํา
รายการสินทรัพย์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ คู่กับบัญชีรายได้  
รอการรับรู้ และคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ โดยบันทึก  
ลดยอดรายได้รอการรับรู้คู่กับรายได้จากการบริจาคตามจํานวน  
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และเมื่อมีการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ก็ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายคู่กับรายได้จากการบริจาค  

 
 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 

 

              11.5 ในกรณีจ ่าย ซื ้อสินทรัพย์และจ่ายเป ็น
ค่าใช้จ่ายให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่มีการรับเงินบริจาค 
ตรวจสอบว่า มีการบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยตัดบัญชี
เพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทยอย
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่
ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค ในกรณีนี้ควรลงบัญชี ดังนี้ 

(1) ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
เดบิต เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน xx 

เครดิต รายได้รอการรับรู้              xx 
(2) จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจาก

เงินสนับสนุน 
 (2.1) กรณีจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ 
เดบิต สินทรัพย์  xx 

 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ xx 
เครดิต เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน xx 

11.4 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดําเนินการ

ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ และ

หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ข้อมูล 

 
 
 
 
11.5 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ ตช 0010.32/2388 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หารือแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้

จากการบริจาคกับกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง 

ตอบข้อหารือ 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
           12.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการปีงบประมาณ  2559 จํานวน 
1,935,419,371.26 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นรายได้  
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตํารวจ แต่งบการเงินของ
โรงพยาบาลตํารวจ  มี รายได้ค่ ารักษาพยาบาล  จํ านวน 
2,016,260,742.94 บาท มีผลต่าง จํานวน 80,841,371.68 บาท 
โดยไม่ทราบสาเหตุของผลต่าง 

 
 

เมื่ อสิ้นปี งบประมาณ ให้บันทึกลดยอดบัญชีรายได้   
รอการรับรู้คู่กับบัญชีรายได้จากการบริจาค ตามจํานวนค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ 

เดบิต รายได้รอการรับรู้ xx  
เครดิต รายได้จากการบริจาค xx 

บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ xx 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ xx 
(2.2) กรณีจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกโอนบัญชี

รายได้รอการรับรู้เข้าบัญชีรายได้จากการบริจาคตามจํานวนเงิน
ที่จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย 

เดบิต ค่าใช้จ่าย xx 
เครดิต เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน xx 

เดบิต รายได้รอการรับรู้ xx 
เครดิต รายได้จากการบริจาค  xx 
 

12. เพื่อให้การบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
และรายได้จากการขายสินค้าและบริการถูกต้องและครบถ้วน  
ตามรอบระยะเวลาบัญชีในการให้บริการรักษาพยาบาล 
โดยถือเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 
 

12.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหาสาเหตุ
ของผลต่างจํานวนดังกล่าว และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน
ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
12.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ข้อมูล 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

12.2 จากการตรวจสอบการบันทึกรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ พบว่า รายได้ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เรียกเก็บ
ตามสิทธิของผู้ป่วยจะบันทึกเมื่อได้รับเอกสารเกี่ยวกับรายการสรุป  
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากหน่วยงานที่ได้ส่งไปเรียกเก็บเงิน   
ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นภายหลังจากที่มีการให้บริการรักษาพยาบาล   
ไปแล้ว โดยไม่ได้บันทึกบัญชี ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้  
เมื่อมีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามสิทธิในแต่ละวัน 
ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามปีงบประมาณหรือไม่ ทดสอบรายการบันทึกบัญชีในเดือน
ตุลาคม 2558 พบว่า มีรายการที่บันทึกบัญชีไม่ตรงตามปีงบประมาณ 
จํานวนเงิน 20,439,533.75 บาท ดังนี้ 

- รายได้ค่าบริการรักษาผู้ป่วยสิทธิองค์การปกครอง&
รัฐวิสาหกิจ ของปีงบประมาณ 2558 ถูกนํามาบันทึกเป็นรายได้  
ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 329,328.75 บาท 

-  รายได้ค่าบริการรักษาผู้ป่วยสิทธิผู้ประสบภัยจากรถ 
ของปีงบประมาณ 2558 ถูกนํามาบันทึกเป็นรายได้ในปีงบประมาณ 
2559 จํานวน 573,545.25 บาท 

- รายได้ค่าบริการรักษาผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
ผู้ป่ วยนอก ของปี งบประมาณ  2558 ถูกนํ ามาบันทึกเป็นรายได้  
ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 18,584,229.75 บาท 

- รายได ้ค ่าบริการตรวจสุขภาพ  ของปีงบประมาณ
2558  ถูกนําม าบันทึก เป ็น ร าย ได้ในปีงบประม าณ  2559 
จํานวน 952,430.00 บาท 

 
 
 

12.2 ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทําการรวบรวม
ข้อมูลการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ตามที่โรงพยาบาล
ได้ให้บริการรักษาพยาบาลและนํามาบันทึกบัญชี ลูกหนี้  
ค่ารักษาพยาบาลแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน และ  
หากได้รับภายหลังวันสิ้นงวดควรปรับปรุงรายการบัญชี  
ตามเกณ ฑ์คงค้ าง ณ  วันสิ้นปี งบประมาณ  ตามหนั งสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
เรื่ อง การตรวจสอบและปรับปรุ งรายการบัญ ชี  ณ  วัน  
สิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

     
 

12.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ ดําเนินการปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
13. รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ปีงบประมาณ 2559 
มีจํานวน 322,108,300.86 บาท หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน มีรายได้
จากการอุดหนุนและบริจาค  ปีงบประมาณ  2559 จํานวน 
23,579,940.83 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 

13 .1 เงินบริจาค จํานวน 23,272,990.83 บาท เป็นเงิน
บริจาคสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์แต่หน่วยงานมิได้
บันทึกไว้ในบัญชีรายได้รอการรับรู้  
 

13 .2 ในทะเบ ียนรับ -จ ่ายม ียอดเงินบริจาคสน ับสน ุน
โครงการต่าง ๆ  คงเหลือปี  2559 จํานวน  28,916,153.2 บาท 
เป ็น เ ง ิน บ ร ิจ า ค ที ่ร ับ ใ น ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  2559 จํ า น ว น 
23,272,990.83 บาท และเป็นเงินบริจาคที่รับในปีงบประมาณ 
2558 จํานวน 5,643,162.40 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ดําเนินโครงการนิทรรศการและหอจดหมายเหตุตํารวจเฉล ิม  
พระเกียรติให้กับฝ่ายพิพิธภัณฑ์ ณ ตําหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน 
แต่หน่วยงานบันทึกเป็นรายได้จากการบริจาคปี 2558 โดยมิได้นํามา
บันทึกไว้ในบัญชีรายได้รอการรับรู้  

ทั้งข้อ 13.1 และ 13.2 มีผลทําให้บัญชีรายได้รอการรับรู้ต่ําไป
จํานวน 28,916,153.23 บาท  และบัญชีรายได้จากการบริจาค
ปี งบประมาณ  2559 สู งไปจํ านวน  23,272,990.83 บาท  และ
ปีงบประมาณ 2558 สูงไปจํานวน 5,643,162.40 บาท 

 
 
 
 

13.1 และข ้อ  13 .2 ให ้เจ ้าหน ้าที ่ผู ้ร ับผ ิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
กําชับให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
บัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ ตช 0010.32/2388 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หารือแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้

จากการบริจาคกับกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง 

ตอบข้อหารือ 
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14. รายได้อื่น 
บัญ ช ีร า ย ไ ด ้อื ่น  ป ีง บ ป ร ะ ม าณ  2559 มีจํา น ว น  

3,414,209,736.87 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 
14.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีรายได้อื่น 

ป ีงบประมาณ  2559 จํานวน  42,833,393.76 บาท  จากการ
ตรวจสอบ พบว่า มีการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาล (IPD) – 
ส ว ัส ด ิก า ร ข ้า ร า ช ก า ร  ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  2558 จํ า น ว น 
30,349,716.70 บาท รวมอยู่ด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
             14.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการบันทึก
รายได้ค่ารักษาพยาบาลกับหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

14.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ จากการตรวจสอบข้อมูล

หน่วยไม่ได้มีการบันทึกตั้งลูกหนี้กับรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อได้รับเงินในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 จึงบันทึกในบัญชีรายได้อื่น รายการดังกล่าวส่งผลให้

บัญชีรายได้ปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ต่ําไป และบัญชีรายได้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สูงไป มีผลให้บัญชีรายได้สูงต่ํากว่า

ค่าใช้จ่ายสะสมยกมาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ถูกต้องแล้ว 

สําหรับการบันทึกผิดรหัสบัญชีแยกประเภท เนื่องจากปิดบัญชี

แล้ว จึงไม่ต้องปรับปรุงบัญชีในปีงบประมาณ พ .ศ.2561 (ปี

ปัจจุบัน)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 



             
รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
             14.2  หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 มีบัญชี  
รายได้อื่นปีงบประมาณ 2559 จํานวน 33,390,182.75 บาท จากการ
ตรวจสอบ  พบว่ า มี การบั นทึ กเงินรางวั ลจราจร 95% จํ านวน 
32,059,882.75 บาท เงินของกลางคดีอาญา จํานวน 502,130.00 บาท 
เงินบังคับล้อ จํานวน 93,900.00 บาท และเงินบํารุงอาคารสถานที่ 
จํานวน 104,330.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,760,242.75 บาท ไว้ใน
บัญชีรายได้อื่น โดยมิได้นํามาบันทึกไว้ในบัญชีเงินรับฝากอื่น มีผลทําให้
บัญชีรายได้อื่นบันทึกไว้สูงไป จํานวน 32,760,242.75 บาท และบัญชี  
เงินรับฝากอื่นบันทึกไว้ต่ําไปด้วยจํานวนเดียวกัน และเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ กค 0423.3/30420 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เรื่อง การบันทึก
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรางวัลจราจร และตามหนังสือ กช.สงป.  
ที่ 0010.322/1373 ลงวันที่  30 กันยายน 2557 เรื่อง การบันทึกรายการ   
ทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ  
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร  

 
 
 
 
 
 
 
 

           14.2 แจ้งกําชับให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที ่มีการรับ
เงินรางวัลจราจร เงินของกลางคดีอาญา เงินบังคับล้อ และเงิน
บํารุงอาคารสถานที่ให้ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

14.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 จากการ

ตรวจสอบข้ อมู ลห น่ วยบั นทึ กบัญ ชี โดย เลือกรหั สบัญ ชี  

แยกประเภทไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือบัญชีเงินรับฝากอื่น แต่บันทึก

ในบัญชีรายได้อื่น ซึ่งตอนเบิกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้

บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ  พ .ศ .2559 และ

ปีงบประมาณ  พ .ศ .2560 สูงไป  ปีงบประมาณ  พ .ศ .2561  

(ปีปัจจุบัน) บัญชีเงินรับฝากอื่นหน่วยบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ สั่งการกําชับให้ดําเนินการ ดังนี้  

1. การรับเงินรางวัลจราจร เงินของกลางคดีอาญา และเงินบํารุง

อาคารสถานที่ ให้บันทึกบัญชีไว้ในบัญชีเงินรับฝากอื่นสําหรับเงิน

นอกงบประมาณ ประเภทเงินรางวัลจราจร ให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/30420 ลงวันที่ 23 

กันยายน 2557 และหนังสือ กช.สงป. ที่  0010.322/1373 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2557 
2. ให้ทุกหน่วยที่มีการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ และให้
รวมถึงเงินบังคับล้อ ให้บันทึกเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้อง  
ตามประเภทของเงิน ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
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จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
15. ค่าล่วงเวลา 
          บั ญ ชี ค่ า ล่ ว ง เวล า  ปี งบ ป ระม าณ  2 5 59  มี จํ าน วน 
2,127,028,111.24 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า หน่วยเบิกจ่าย
สํา น ัก ง าน ต ร ว จ ค น เข ้า เม ือ ง  ม ีก า ร นํ า ค ่า ล ่ว ง เว ล า ข อ ง  
เด ือ น ส ิงห าค ม  2558 จํา น วน  53,484,553.00 บ าท  แล ะ  
เดือนกันยายน 2558 จํานวน 53,731,694.34 บาท ที่มีการจ่าย  
ในเดือนตุลาคม  และเดือนพฤศจิกายน  2558 ไปบันทึกเป็น
ค ่า ใช ้จ ่า ย ข อ งป ี 2 5 5 9  จ ึงทํ า ให ้ค ่า ใช ้จ ่า ย ส ูง ไป  จํา น วน 
107,216,247.34 บาท  และม ีก ารนํ าค ่าล ่ว ง เวลาของ เด ือน
สิงหาคม 2559 จํานวน 52,815,549.01 บาท และเดือนกันยายน 
2559 จํานวน 62,155,201.00 บาท ที่จ่ายในเดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายน 2559 ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2560 เมื่อมีการ
จ่ายเงินค่าล่วงเวลา โดยไม่ได้นําค่าล่วงเวลาดังกล่าวมาบันทึกเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ย ข อ ง ปี  2559 จึ ง ทํ า ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ย ปี  2559 ต่ํ า ไป 
จํานวน 114,970,750.01 บาท (รายละเอียดแนบ 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             15. เพื ่อให้ค่าล่วงเวลาแสดงรายการครบถ้วน 
และรับรู ้ค่าใช้จ่ายตรงตามงวดบัญชี ขอให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําหนังสือ
หรือประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดแต่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน เพื่อทําการบันทึกปรับปรุงเข้าระบบ GFMIS ให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักบัญชีเกณฑ์   คงค้าง
ในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่ 3 
และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ ว 267 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15. หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้า เมือง  อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

 16. ค่าตอบแทนอื่น 
หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการจ่ายค่าตอบแทน
อื่น (เงินสินบนรางวัลกรณไีม่มีการจับกุมผู้กระทําผิด) ในเดือนกันยายน 
2559 จํ านวน  17,546,760.00 บาท  ซึ ่ง เป ็น ค่ าปรับกรณี ไม่ มี  
การจับกุมผู้กระทําผิดที่รับก่อนนําส่งคลังของเดือนสิงหาคม 2559 
ที่ ต้ องจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กั บ ผู้ปฏิบั ติ งานจํ าน วน  378 นาย  
แต่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นํามาจ่ายให้กับข้าราชการในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกคน จํานวน 5,289 นาย โดยรวมผู้ที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนั้น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2547 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 38 (เดิม) 
บทที่ 32 หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินสินบนรางวัล 
ข้อ 10  
              ค่าตอบแทนอื่น (เงินสินบนรางวัลกรณีไม่มีการจับกุม
ผู้กระทําผิด ) ซึ่ งจะต้องจ่ายในเดือนกันยายน  2558 จํานวน 
22,229,640.00 บาท แต่นํามาจ่ายในเดือนตุลาคม 2558 และ
บันทึก เป ็นค่าใช ้จ ่ายในปี 2559 โดยในปี 2558 ไม่ได ้บ ันท ึก
ค่าใช้จ่ายไว้ จึงทําให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ปี 2559 บันทึกไว้สูง
ไป จํานวน 22,229,640.00 บาท และค่าตอบแทนอื่นของเดือน
กันยายน 2559 จํานวน 15,510,420.00 บาท ที่มีการจ่ายในเดือน
ตุลาคม 2559 ได้นําไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 โดยไม่ได้นํามา
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 จึงทําให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอื่นบันทึก
ไว้ต่ําไป จํานวน 15,510,420.00 บาท (รายละเอียดแนบ 18) ซึ่ง
เมื่อหักกลบกันแล้วค่าตอบแทนอื่นที่บันทึกในปี 2559 สูงเกินจริง 
จํานวน 6,719,220.00 บาท   

16. เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น 
(เงินสินบนรางวัลกรณีไม่มีการจับกุม) รัดกุม สามารถป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ สั่งการให้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอํานาจหน้าที่ และพิจารณาทบทวน
วิธีการจ่ายเงินรางวัลให้ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
ข้อ 4 และตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการและอัตราการจ่ายเงิน สินบนรางวัล 
พ .ศ . 2547 และที ่แก ้ไข เพิ ่ม เต ิม  ระ เบ ียบการตํ ารวจ  
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 38 (เดิม) บทที่ 32 หลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราการจ่ายเงินสินบนรางวัล ข้อ 10 เพื่อบรรเทาผล
เสียหายแก่ทางราชการที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 

 
 

16. หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้า เมือง  อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

33 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

 17. ค่าใช้สอย 
หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินทางเป็นหมู่คณะโดยเบิกเป็นพาหนะส่วนตัวของ แต่ละคน แต่มีการ
เดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งถ้าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
ในเส้นทางเดียวกันควรจะเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ โดยจะต้อง
คํานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และในการคํานวณระยะทางในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนมากจะเบิกเกินจากเส้นทางของ  
กรมทางหลวงกําหนดไว้ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2550 
ได้กําหนดให้คํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของ  
กรมทางหลวงในทางที่สั้นและตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         17. กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกเงินหรือจ่ายเงิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินและการจ่ายเงิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้ และเป็น
หลักฐานที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 31 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

17. สํานักงานตํารวจแห่งชาติสั่งการให้หน่วยเบิกจ่ายกําชับให้
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเบิกเงินหรือจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่กําหนดไว้ และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 31 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก าร เด ิน ท า ง ไป ร า ช ก า ร  (ฉ บ ับ ที ่ 2)  
พ .ศ . 2554 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดิ นท างไป ราชการ  พ .ศ . 2550 ข้ อ  11  
โดยเคร่งครัด 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

 18. อื่น ๆ 
18.1 จากการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของ

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตรวจ  
คนเข้าเมือง มีการบันทึกรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 
เป็นหนี้สินไว้ในบัญชีเงินรับฝากอื่นตามส่วนแบ่งประเภทของเงิน และ
ปรับปรุงบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณคู่กับบัญชีเงินรับฝากอื่น  
เมื่อมีการจ่ายเงิน โดยมิได้บันทึกเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณตาม
ประเภทรายได้ที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการรับเงินรายได้ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือที่ กค 0423.3/04659 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกรมบัญชีกลางกําหนดให้รายได้เงิน
นอกงบประมาณ บันทึกรับรู้รายได้เงินนอกงบประมาณด้วยจํานวนเงิน
ที่จัดสรร และค่าธรรมเนียมที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้บันทึก
รายการบัญชีรับรู้เป็นรายได้แผ่นดินตามประเภทของเงินด้วยจํานวนเงิน
สุทธิหลังหักเงินที่จัดสรร (ถ้ามี) และบันทึกรับรู้รายได้แผ่นดินตาม
ประเภทของเงินด้วยจํานวนที่จัดสรรเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณ 
เพื่อรับรู้รายได้แผ่นดินตามที่ได้รับเงินในอัตราร้อยละ 100 
 

 

 

 

 

 

 

               

18.1 แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่มีการรับรายได้เงินนอก
งบประมาณให้บันทึกเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตาม
ประเภทของเงิน และให้ถือปฏิบัติ เป็นไปตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

18 .1  กองบัญ ชี มี หนั ง สื อ  ที่  0010 .321/3573  ลงวันที่  
28 สิงหาคม 2560 แจ้งแนวทางการบันทึกรายการทางบัญชีของ
เงินนอกงบประมาณ ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบันทึกข้อมูล
ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
 18.2 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 
รายได้แผ่นดินที ่จ ัดเก็บ ปีงบประมาณ  2559 มีจํานวน 

10,060,089,347.04 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า 

                    18.2.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มี
การรับเงินค่าธรรมเนียมการขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร แต่บันทึกรับและนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
ไม่ครบถ้วน จํานวน 82,700.00 บาท เป็นรายได้ของปีงบประมาณ 
2558 จํานวน 3,000.00 บาท และเป็นของปีงบประมาณ  2559 

จํานวน 79,700.00 บาท (รายละเอียดแนบ 19) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้นําเงิน จํานวน 53,000.00 

บาท และวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้นําเงินจํานวน 26,700.00 บาท 
นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว 

 
18.2.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

เจ้าหน้าที่การเงินมีการรับเงินค่าธรรมเนียมขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
ในแต่ละวันแล้ว โดยไม่ได้บันทึกรับเงินในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน จํานวน 25,000.00 บาท (รายละเอียดแนบ 20) แต่หน่วย
ได้มีการนําส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560  

ซึ่งทั้งข้อ 18.2.1 และ 18.2.2 การที่หน่วยเบิกจ่ายนําส่ง
เงินไม่ครบถ้วนเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเงินและนําส่งเงิน
พร้อมทั้งบันทึกบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมิได้มีการแยกหน้าที่
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี 

 

18.2.1 – 18.2.2 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ขอให ้ผู ้บ ัญชาการตํารวจแห ่งชาต ิ สั ่งการให้
หน่วยงานดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และวางมาตรการบรรเทาความเสียหาย กําหนดและแบ่งแยก
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ไม่ควร
ให้เจ้าหน้าที่คนเดียวรับผิดชอบในการรับและนําส่งเงิน และ
หากพบว่ามีการกระทําผิดให้พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่
ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

 

                                                                       

                           

 

                

                                                                          

 

 

 

18.2.1 หน่วยเบิกจ่ายสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ที่ 34/2560 ลงวันวันที่ 
25 กรกฎาคม 2560 

 

18.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบข้อมูล 

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการกําชับให้ทุกหน่วยที่มีการ
จัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน และหรือเงินนอกงบประมาณให้บันทึก
การรับเงินและนําส่งเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดย
ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่คนเดียวรับผิดชอบทั้งการรับเงินและนําส่งเงิน 
ควรกําหนดหน้าที่การปฏิบัติด้านการเงินให้มีความชัดเจน กรณี
พบว่าเจ้าหน้าที่มีการบันทึก รับเงินและนําส่งเงินไม่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้หน่วยงาน
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่า
มีการกระทําผิดให้พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
โดยเร ็ว 
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