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รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บัญชีเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
มียอดคงเหลือ จ านวน 153,709,000.00 บาท จากการตรวจสอบ
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ของหน่วยเบิกจ่ายกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า  
มีลูกหนี้เงินทดรองราชการค้างนานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 
สัญญาการยืมเงินที่ 133/35 จ านวน 38 ,085.00 บาท 
อยู่ระหว่างการรอกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติจ าหน่ายเป็น
หนี้สูญ เนื่องจากไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ 
ตามหนังสือ ตช 0030.163/2482 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณายุติเรื่องและจ าหน่ายหนี้เป็นสูญ  

2. ลูกหนี้การค้า 
2.1 บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564 มียอดคงเหลือ จ านวน 593,404,065.00 บาท 
จากการตรวจสอบพบว่า  

ลูกหนี้การค้า – บุคคลภายนอกของหน่วยเบิกจ่าย
โรงพยาบาลต ารวจ มียอดคงเหลือตามบัญชี  จ านวน 
584,627,133.44 บาท เมื่อตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้ราย
ตัว พบว่า มีลูกหนี้การค้าบางรายการ เป็นรายการค้างนาน  
ไม่มีรายการเคลื่อนไหวและไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบ 
จ านวน 54,357,880.25 บาท ประกอบด้วย 

 
 

 

1. ขอให้สั่ งการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบของ 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ด าเนินการติดตาม
ความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหนี้เป็นสูญ
จากกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว เนื่องจาก 
มีระยะเวลาล่วงมานานมากแล้ว  

 

 

 
 
 
 

            2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้ เห็นควรให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการดังนี้  
      ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ต ารวจ ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้การค้า
ดังกล่าว กรณีที่พบว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้หา
สาเหตุและปรับปรุงบัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ถูกต้อง
ตรงกันต่อไป โดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ
ปรับปรุงบัญชีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ด้วย 
 
 

1. หน่วยเบิกจ่ายกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14  
อยู่ ระหว่างด าเนินการ โดยหน่วยได้จัดท าหนั งสือถึง
กรมบัญ ชี กลาง จ านวน  2 ฉบั บ  คื อ  หนั งสื อที่  ตช 
0030.163/1213 ลง 13 มี .ค .65 และหนั งสือที่  ตช 
0030.163/3689 ลง 23 ส.ค.65 เพ่ือขอทราบผลการ
พิจารณายุติเรื่องและจ าหน่ายหนี้เป็นสูญ ทั้งนี้หน่วยได้มี
การติดตามประสานกรมบัญชีกลางทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ 
ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้ตอบข้อหารือดังกล่าว 
แต่อย่างใด  

 
 
 
    2.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ มีรายละเอียดดังนี้ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ประเภทลูกหนี้ 
(1) ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง-OPD (ชต.) จ านวน 1,499,258.00 บาท 
(2) ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง-IPD (ชต.)  จ านวน 596,454.16 บาท 
(3) ลูกหนี้ 30 บาท-พัก (ชต.)         จ านวน  117,734.70 บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร 
จ านวน 2 ประเภทลูกหนี้ 
(1) ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ศรต.) จ านวน 7,029,429.90 บาท
(2) ลูกหนี้ระหว่างกัน 30 บาท จ านวน 45,115,003.49 บาท 
ซึ่งหน่วยได้ด าเนินการปรับปรุงลูกหนี้ฯ ตามข้อ 1 ไปแล้ว
บางส่วน คงเหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบ จ านวน 3,650,869.90 
บาท ส าหรับลูกหนี้ฯ ตามข้อ 2 อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ประเภทลูกหนี้  จ านวนเงิน 

ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง - OPD (ชต.) 1,499,258.00 
ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง - IPD (ชต.) 596,454.16  
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ศรต.) 7,029,429.90  
ลูกหนี้ 30 บาท - พัก (ชต.) 117,734.70 
ลูกหนี้ระหว่างกัน 30 บาท 45,115,003.49  
รวม 54,357,880.25  

และจากการตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว พบว่า มีลูกหนี้
ค้ างนานก่อนปี  2560 บั นทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน  
กล่าวคือ รายการรับช าระไม่มีเล่มที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน 
ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้ที่คงเหลืออยู่ก่อนปี  
2560 ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ารายใดบ้าง ที่ได้ช าระหนี้
ครบถ้วนแล้ว 
      2.2 บ ัญ ชีค่า เ ผื ่อ ห นี ้ส ง สัย จ ะ สูญ  ณ  วัน ที ่  30 
กันยายน 2564 มียอดคงเหลือ จ านวน 40,663,587.21 บาท  
จากการตรวจสอบพบว่า 

2.2.1 หน่ วยเบิ กจ่ ายโรงพยาบาลต ารวจไม่ ได้
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของหน่วยงานย่อย 
จ านวน 2 หน่วย คือ ลูกหนี้  30 บาท (ชต.) จ านวน 
117 ,734 .70  บ าท  และลู กหนี้  30 บาท (นย.) จ านวน 
1,870,350.00 บาท ท าให้บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
แสดงมูลค่าต่ าไป 397,616.94 บาท เป็นการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/38367 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง แนวทางการบันทึก
รายการบัญชีและหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญที่ เกิดจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               2.2.1 เพ่ือให้การบันทึกรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายการบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ขอให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        2.2.1 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ   
ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับหน่วยบริการ
ภาครัฐ 

2.2.2 จากการตรวจสอบเอกสารการรับช าระหนี้
ลูกหนี้ 30 บาท ของโรงพยาบาลต ารวจ พบว่า ในปีงบประมาณ 
2563 และ 2564 หน่วยงานใช้วิธีการบันทึกส่วนขาดจาก
การได้ รับช าระหนี้ เป็ นค่ าใช้ จ่ าย อ่ืน  เมื่ อส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ โอนเงินชดเชยส าหรับ 
ลูกหนี้รายที่เรียกเก็บแต่ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวน  
ที่เรียกเก็บ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้แล้ว โดยไม่ได้ปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญออกจากบัญชี ตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
ที่บันทึกส่วนขาดจากการได้รับช าระหนี้ไว้แล้ว  

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564 มียอดคงเหลือ จ านวน114,620,570,851.56 
บาท จากการตรวจสอบพบว่า 

6.1 หน่วยเบิกจ่าย 6 หน่วย พบว่า มียานพาหนะ
บั นทึ ก ใน ระบบ  GFMIS จ าน วน  2,259 คัน  เป็ น เงิน  
1,678,872,304.22 บาท  แต่ ไม่ มี ใน รายงานทะเบี ยน
ยานพาหนะให้ตรวจสอบ (รายละเอียดแนบ 5) 

การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และการไม่ตัด
รายการตัดจ าหน่ายท าให้สินทรัพย์บางรายการไม่มีการค านวณ
ค่าเสื่อมราคาและบางรายการค านวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีผลท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 

 
 
               2.2.2 เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายแสดงมูลค่าที่ถูกต้อง ขอให้ 
สั่ งการเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบด าเนิ นการตรวจสอบและ 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง และควรซักซ้อม 
ท าความเข้าใจในเรื่องการบันทึกรับรู้รายการรับช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ดังกล่าวโดย  
               เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
                           เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 
 
 

        6. เพ่ือให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ขอให้สั่งการดังนี้ 
           6.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ 
หากพบว่าสินทรัพย์รายการใดมีการโอนจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืน
หรือตัดจ าหน่ายแล้วให้บันทึกการโอนสินทรัพย์หรือตัด
จ าหน่ายรายการดังกล่าว ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง 
และให้ด าเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป 
และก าชับให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายด าเนินการตรวจสอบ 
ให้ถูกต้องต่อไป 
           
 
 

 
 

    2.2.2 หน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลต ารวจ  
ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิก               
ทุกหน่วยด าเนินการกรณีการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 
     ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรของ ตร. 
ตามหนั งสื อ ตร. ที่  0010.33/1717 ลง 21 เม .ย.65            
เรื่อง ก าชับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเคร่งครัด 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
แต่ละบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 หน่วยเบิกจ่าย 7 หน่วย พบว่า มียานพาหนะ 
อยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS ของแต่ละ
หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 2,248 คัน เป็นเงิน 658,851,266.40 บาท 
(ยานพาหนะจ านวน 121 คัน ไม่ทราบราคา) (รายละเอียดแนบ 6) 

 
 
 
 

 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
สินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ ใดไม่ ได้บันทึกในระบบ GFMIS  
ให้ด าเนินการบันทึกในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

6.1 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 6 หน่วย สรุปได้ดังนี้ 
หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
จ านวน 4 หน่วย ได้แก ่

1. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจนครบาล 6 
2. หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจงัหวัดนนทบุรี 
3. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจน้ า 
4. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 

ภาค 1   
หน่วยเบิกจ่ายอยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียดแนบ 1) 
จ านวน 2 หนว่ย ได้แก ่

1. หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจนครบาล  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 84 .3 รายการ จากทั้งหมด 
104 รายการ  

2. หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
826 รายการ จากท้ังหมด 1,076 รายการ  

 
        6.2 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 7 หน่วย สรุปได้ดังนี้ 
หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
จ านวน 6 หน่วย ได้แก ่

1. หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
2. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจน้ า 
3. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 

ภาค 1 
4. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจนครบาล 8 
5. หน่วยเบิกจ่ายต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
6. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจนครบาล 6 
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      6.3 หน่วยเบิกจ่าย  2 หน่วย พบว่า มีการบันทึก
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจ านวน โดยไม่ได้แยก
สินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่ งชิ้น ส่งผลให้ไม่สามารถ 
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS เป็นรายชิ้นได้ 
ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหาย  
(รายละเอียดแนบ 7) 
 
9. เงินรับฝากระยะสั้น  
          บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
มียอดคงเหลือ จ านวน 1,344,902,093.87 บาท จากการตรวจสอบ
พบว่า 
        9.1 หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจน้ า มีเงินประกัน
ทรัพย์สินเสียหายที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้แก่ผู้หมดสิทธิพักอาศัย 
จ านวน 115,350.00 บาท (รายละเอียดแนบ 10) 
      9.4 หน่ วยเบิ กจ่ ายกองบั งคับการต ารวจนครบาล 9  
เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย จ านวน 3,890,855.25 บาท 
ไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบว่าเป็นของผู้มีสิทธิพักอาศัย
รายใดบ้าง 

 
 

 
           
 
 
 
          6.3 ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบของหน่ วยงาน
ด าเนินการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่บันทึกในระบบ 
GFMIS หากพบว่า สินทรัพย์ใดไม่บันทึกแยกรายชิ้นให้
บันทึกแยกรายการสินทรัพย์เป็นรายชิ้น เพ่ือให้สะดวกต่อ
การควบคุม และสามารถตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหายได้อย่าง
ถูกต้อง 

       
 
          

           9.1 ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วย
เบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจน้ า ด าเนินการติดตามและเบิก
จ่ายเงินประกันทรัพย์สินเสียหายคืนให้แก่ผู้พักอาศัยต่อไป 
          9.3 และ 9.4 ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของทุกหน่วยเบิกจ่าย ด าเนินการตรวจสอบเงินประกัน
ทรัพย์สินเสียหาย ถึงแหล่งที่มาว่าเป็นของผู้พักอาศัยรายใดบ้าง 
และหากเป็นของผู้หมดสิทธิพักอาศัย ให้ด าเนินการติดตาม  
และเบิกจ่ายเงินประกันทรัพย์สินเสียหายให้แก่ผู้หมดสิทธิ 
พักอาศัยต่อไป 
 

หน่วยเบิกจ่ายอยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียดแนบ 2) 
จ านวน 1 หนว่ย คือ หน่วยเบิกจ่ายกองการเงิน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 39 รายการ  
จากทั้งหมด 74  รายการ 

 
6.3 หน่วยเบิกจ่าย จ านวน 2 หน่วย (รายละเอียดแนบ 3) 

สรุปได้ดังนี้ 
1. หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจนครบาล 6 

ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
2. หน่วยเบิกจ่ายกองบัญชาการต ารวจนครบาล  

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 รายการ จากทั้งหมด 29 
รายการ 

 
 
 
 

      9.1  หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจน้ า  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 รายการ จากทั้งหมด 78 รายการ 
(รายละเอียดแนบ 4) 

9.4  หน่วยเบิกจ่ายกองบังคับการต ารวจนครบาล 9  
อยู่ระหว่างด าเนินการโดยหน่วยด าเนินการ ดังนี้  
(1 ) ห นั งสื อ  บ ก .น .9  ที่  0 015 .(บ ก .น .9 )12/3871  
ลง 10 มิ.ย.65 แจ้งให้ผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับเงินประกันคืน
ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศ (24 มี.ค. – 24 ก.ย.65) 
หากไม่มาติดต่อขอรับเงินคืนจะน าเงินประกันทรัพย์สิน 
ที่ค้างจ่าย ส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
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 (2) หนั งสื อ บก.น.9 ที่  ตช 0015.(บก.น.9)13/5552  

ลง 16 ส.ค.65 ขอหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับเงินประกัน
ทรัพย์สินอาคารบ้านพักของทางราชการ กรณีเมื่อหน่วยได้
ประกาศและประชาสัมพันธ์ตามข้อ 1 ให้ผู้มีสิทธิมาติดต่อ
ขอรับเงินประกันคืน เมื่อครบก าหนดตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ไม่มีผู้ มาติดต่อขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหายคืน  
สามารถน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้หรือไม่ หรือโอนเงิน
ดังกล่าวไปเป็นค่าบ ารุงรักษาสถานที่เพ่ือซ่อมแซมอาคาร
บ้านพักของทางราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบ
ข้อหารือ 


