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คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี กพส. 57 

ขั้นตอนที่ 1 รับโอนเงินจากกรมฯ 

1. บัญชีเงินกู้ 
2. บัญชีเงินค่าเบี้ยประชุม 
3. บัญชีค่าบริหารจัดการ 

บัญชีค่าบริหารจัดการ 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2. ค่าตอบแทน (เพิ่มเติม) (เงินรางวัล) 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงฯ  
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ฯ 

วิธีปฏิบัติ 

1. บันทึกรายการ สมุดเงินฝาก 
   (update สมุดบัญชี)  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่าย 
   ค่าใช้จ่าย  
3. เอกสารแนบท้ายแบบ กพส. จ.1 –จ.3  
   และแบบรายงานอื่น 

แบบ กพส.จ.3 

ค่าตอบแทน (เพิ่มเติม)  
ตามโครงการประเมินผลการบริหารเงิน กพส. 

(เงินรางวัล) 

ขั้นตอนที่ 2 การใช้จ่ายเงิน 

แบบ กพส.จ.3 

2. ใช้จ่ายในกิจการเกี่ยวกับการด าเนินการ 
   ของ กพส. (เพิ่มเติม)   

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
• ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
• ค่าตอบแทนฯ นอกเวลาราชการ 

แบบ กพส.จ.3 

• ค่าวัสดุส านักงาน 

• จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กพส. 

• ตามระเบียบของทางราชการ  
  และประกาศ คกก. กพส. 
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แบบ กพส.จ.3 

3. เบิกจ่าย ภายในเดือน มีนาคม 2557 

4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย    

5. การจัดท าทะเบียนคุมและตรวจสอบ   
   พัสดุครุภัณฑ์  และวัสดุคงเหลือ   

แบบ กพส.จ.2 

1. ค่าเบี้ยประชุม 
• ประธานฯ ไม่เกิน 2,000.- บาท   
• รองฯ อนุกรรมการฯ เลขาฯ ผู้ช่วยฯ 
   ไม่เกิน 1,600.- บาท 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เงินกู้ฯ 

แบบ กพส.จ.2 

• กรณีประธาน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้      

 แต่งตั้งโดยต าแหน่ง และมีหนังสือมอบหมาย √  

 แต่งต้ังโดยชื่อ X 

แบบ กพส.จ.2 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

• ไม่เกินคนละ 35 บาท/มื้อ/คน     

• ไม่เกิน 20 คน  

• เงิน 700 บาท/ครั้ง  

แบบ กพส.จ.2 

3. ค่าอาหารกลางวัน (ถ้าม)ี 

4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

• ไม่เกิน 120 บาท/มื้อ/คน 

แบบ กพส.จ.2 

2. ห้าม น ำไปใช้เป็นค่ำใช้สอยฯ  X   
1. จัดประชุมได้เดือนละ 1 ครั้ง 
เงื่อนไขการใช้จ่าย 

3. สามารถ น ำค่ำใช้สอย 
    มำใช้เป็น ค่ำเบี้ยประชุมได้   √ 
4. เบิกให้เสร็จส้ินภำยใน 26 กันยายน 2557 
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แบบ กพส.จ.1 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 3. ค่าตอบแทนฯ นอกเวลาราชการ 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 

แบบ กพส.จ.1 

5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ 
- จัดซื้อโดยเงิน กพส. 
- ไม่ได้จัดซื้อโดยเงิน กพส.  
(ต้องมีกำรควบคุมและรับรองว่ำใช้
ในงำน กพส.) 

แบบ กพส.จ.1 

 6. ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์   
   (ราคาต่ ากว่า 5,000 บาท) 

- ต้องปฏิบัติงานตามแผนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

- ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

แบบ กพส.จ.1 

 7. เงินยืมทดรองราชการ 

- ส าเนาสัญญายืมเงิน 

- ส าเนาบันทึกการส่งใช้เงินเงินยืม 

8. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

แบบ กพส.จ.1 

9. การจัดท าทะเบียนคุมและตรวจสอบพัสดุ 
   ครุภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ   

10. เบิกให้เสร็จสิ้นภายใน 26 กันยายน 2557 

แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

2. ค่าอาหารกลางวัน (ถ้าม)ี 
• 25 บาท/มื้อ/คน  

• 75 บาท/คน 
3. เบิกให้เสร็จสิ้นภายใน มีนาคม 2557 
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แบบ กพส.จ.1 

ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงาน 

แบบ กพส.จ.2 

แบบ กพส.จ.3 

โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 

ประชุมชี้แจงฯ  

อื่น ๆ 

ก าหนดส่งรายงาน 

1. ส่งรายงานทางโทรสารหมายเลข  0 2628 5548  
              ภายในวันสุดท้ายของเดือน 

2. ส่งแบบรายงาน พร้อมส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร               
             ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 

วันสิ้นสุดการเบิกจ่าย 

1. เงินรางวัล  

3. ประชุมชี้แจงฯ 

2. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 

4. แบบ จ.1 ,จ.2  

มีนาคม 2557 

พฤษภาคม 2557  
มีนาคม 2557 

26 กันยายน 2557 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

- กรณีซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ฯ 

- จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

แบบ ภงด. 53 
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บุคคลธรรมดา , ร้านค้า 
ภ.ง.ด.3 
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รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

วัสดุคงเหลือ 

- บันทึกรายงานการตรวจนับ 
- แบบฟอร์มการตรวจนับ 
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และวัสดุคงเหลือ 

ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 

ก าหนดส่งรายงาน 

087 061 8558 

พัชนี ตั้งตรงสิทธิกุล 

081 170 7669 


