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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
3. ลูกหนี้ระยะสั้น  
            3.3 บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย 
              บัญช ีเ ง ินจ ่ายหน ่วยงานย ่อย  ของหน ่วยเบ ิ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 
 

3.4 บัญชีลูกหนี้การค้า – ภายนอก 
              บัญชีลูกหนี้การค้า – 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 ้คง เหลือระหว่างฝ่ายการเงิน  
กับฝ่ายบัญชี ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกลูกหนี้  
ทุกรายในทะเบียนคุมหรือไม่และมีลูกหนี้รายใดบ้างที่ได้ชําระหนี้
ครบถ้วนแล้ว 

 

                  
              3.3 ขอให้เร่งรัดคณะทํางานฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสําหรับบัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยที่ค้างนาน และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้แล้วเสร็จถูกต้องโดยเร็ว 

   
 
 
 
 
 
 

   3.4 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งตรวจสอบ
สาเหตุของผลต่างจํานวนดังกล่าว และดําเนินการบันทึกปรับปรุง
บัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ถูกต้องตรงกัน และมีการสอบ
ยันยอดบัญชีลูกหนี้คงเหลือระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี
ทุกสิ้นเดือนและจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  
แต่ละประเภทให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ได้มีคําสั่งที่ 
38/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกต้องกรณี
รายการบัญชีตามงบทดลองในระบบ GFMIS และบัญชีเงินจ่าย
หน่วยงานย่อยมียอดคงค้าง สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561  
ให้คณะทํางานฯ ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องรายการบัญชี
ตามงบทดลองในระบบ GFMIS และกรณีเงินจ่ายหน่วยงานย่อยมี
ยอดคงค้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรายงานความ
คืบหน้าให้ทราบทุกระยะ จนกว่าจะเสร็จสิ้น  

 

 
 
3.4 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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6. วัสดุคงเหลือ  
 

 

 

          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   
บันทึกราคาต่อหน่วยของวัสดุไว้ไม่ถูกต้อง 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 
 
 

 
 
          6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
มีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 257,609.66 บาท 
ซึ่งเป็นยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจําปีงบประมาณ 
2 5 5 9  แต่ ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ไ ด้ จั ด ทํ า บั ญ ชี วั ส ดุ ต า ม ร ะ เ บี ย บ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 151 ข้อ 152 และ ข้อ 154 
 

 
 
 
 
         6.2 ขอให้สั่งการให้ตั ้งคณะกรรมการตรวจนับ
พัสดุตรวจสอบพัสดุอากาศยานที่เหลืออยู่ในคลังจํานวนมากและ
เอกสารการไ ด้มาของพัสดุ เพื่ อบันทึกราคาต่อหน่วย  
ให้ครบถ้วนและบันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการคลังพัสดุ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและจัดระเบียบในการ
จัดเก็บพัสดุแยกตามประเภทของวัสดุให้เกิดความปลอดภัย 
เพื่ ออํ านวยความสะดวก ในการตรวจ นับพั สดุ  และ  
เป็นประโยชน์ในการบันทึกรับรู้ข้อมูลทางบัญชีสําหรับพัสดุ
อ า ก า ศ ย า น ค ง เ ห ลื อ  ต า มหนั ง สื อ ก ร ม บัญชี ก ล า ง 
ที่  กค  0 410 . 3 /ว  48  ลงว ันที ่ 13  ก ันยายน  2559 
เรื ่อง  การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และขอให้กําชับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําบัญชีวัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
         6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
มี วั สดุ ค ง เห ลื อ  ณ  วั นที่  30 กั นยายน  2559  จํ านวน 
257,609.66 บาท ซึ่งเป็นยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับ
พัสดุประจําปีงบประมาณ 2559 แต่หน่วยงานไม่ได้จัดทําบัญชี
วัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 151 ข้อ 152 และ ข้อ 154 

 
6.2 หน่วยเบิกจ่ายกองบินตํารวจ ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ 
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7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
 

         7.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีที่ดิน อาคาร 
และอุ ปกรณ์  ( สุ ท ธิ )  ณ  วั นที่  30 กั นยายน  2559 จํ านวน 
1,249,292,666.02 บาท แต่รายละเอียดที่ ส่งให้ตรวจสอบ มีจํานวน 
1,373,975,029.90 บาท เกิดผลต่างจํานวน 124,682,363.88 บาท 
(รายละเอียดแนบ 9) ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างตรวจสอบ  
        7.9 อื่น ๆ  

    7.9.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
มีรายการรถยนต์ จํานวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน 
ที่ซื้อมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จากการตรวจสอบรายงานการตรวจนับ
พัสดุประจําปีของคณะกรรมการฯ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ใน
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS ไม่พบรายการสินทรัพย์
ดังกล่าว 

 
8. เจ้าหนี้ระยะสั้น 

บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ
ตามบัญชี จํานวน 1,456,570,952.86 บาท จากการตรวจสอบ 
พบว่า  
             8.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มียอดคงเหลือตาม
บัญชีรับสินค้า/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 

          7. เพื่อให้การบันทึกรายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 
 

            7.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ  
หาสาเหตุของผลต่าง และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  
ทางบัญชีและรายละเอียดของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ให้ถูกต้องตรงกันโดยเร็ว 
 
                                          

 
 
 

 
8 .  ขอให ้สั ่งการให ้เจ ้าหน ้าที ่ผู ้ร ับผ ิดชอบดํา เน ินการ
ตรวจสอบหายอดคงเหลือที่ถูกต้อง และหาสาเหตุของผลต่าง
และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการปรับปรุงบัญชีให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย       
 
 
      
    

 
7.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
 

 
 
 
7.9.4 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
8.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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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 ตร งกับรายละ เ อียดที่ ส่ ง ให้ ตรวจสอบ  มี ผลต่ า งจํ านวน 
362,560,162.73 บาท (รายละเอียดแนบ 15) 
 
 
 
 
              9.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล มีเงิน
บูรณะทรัพย์ 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 

                   

 
           
            9.1.1 ให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยดําเนินการตรวจสอบ
หาสาเหตุของผลต่าง และดําเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุงให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย 
 
 
 

 
 

           9.1.3 ให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ดําเนินการ
ตรวจสอบเงินบูรณะทรัพย์สิน หากพบว่าเป็นปีคู่ให้นําเงินส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ถูกต้องตามหนังสือดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 

 
 
 

 

 
9.1.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
9.1.3 หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการตํารวจสันติบาล นําเงินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 
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รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ  

จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 
            9.1.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีบัญชีรายได้รอ
ตรวจสอบ (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 
 
 12. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
 
 
 
 

 
           12.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ มีรายได้จาก
ก า ร ข า ยสิน ค้า แ ล ะบ ริก า รปีง บป ร ะม าณ  2559 จํา น วน 
1,935,419,371.26 บาท จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นรายได้  
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตํารวจ แต่งบการเงินของ
โ ร งพย าบาลตํ า ร ว จ  มี ร า ย ไ ด้ ค่ า รั กษ าพยาบาล  จํ า น วน 
2,016,260,742.94 บาท มีผลต่าง จํานวน 80,841,371.68 บาท 
โดยไม่ทราบสาเหตุของผลต่าง 
 

               
 
 
 
 
 

 
12. เพื่อให้การบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 

และรายได้จากการขายสินค้าและบริการถูกต้องและครบถ้วน  
ตามรอบระยะเวลาบัญชีในการให้บริการรักษาพยาบาล 
โดยถือเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติสั่งการ ดังนี้ 

 

12.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหาสาเหตุ
ของผลต่างจํานวนดังกล่าว และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน
ต่อไป 
 
 
                                                                          
                                                                    
                                                          
                                                                                                      

9.1.5 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
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