
หนา้ 1 จาก 12 

 

แนวขอ้สอบเจา้พนักงาน-นักวชิาการฯ 

การเงนิและบัญชี /คลัง / จัดเกบ็รายได้ / พัสดุ 

1. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

2. ผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถงึฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 อาจมอบอ านาจให้บุคคลใดได้อกี 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง) ขอ้ ก. และขอ้ ข. 

จ) ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

********************************************************************** 

3. การตรวจฎีกา มีสาระส าคัญหลายประการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) มีเงินงบประมาณเพยีงพอ และเอกสารถูกตอ้ง 

ข) ลายมือชื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติ 

ค) ลายมือชื่อของผู้เบกิเงินถูกตอ้ง 
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ง) มีหนีผู้กพัน หรอืมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

4. การจ่ายเงินที่ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผล 

กรณีใดบ้าง 

ก) การจา่ยเงินเป็นค่าโดยสารรถยนต์ รถยนตป์ระจ าทาง 

ข) การจา่ยเงินคา่รถ หรือเรือนั่งรถรับจา้ง 

ค) การจา่ยรายหนึ่งๆ ไม่ถงึสิบบาท 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ค. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้

ด าเนินการ หรือมีเงนิเหลือจ่ายเงิน ดังกล่าวเป็นไปข้อใด 

ก) ตอ้งส่งคลัง 

ข) เป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ค) สง่เป็นรายได้ของแผ่นดนิ 

ง) สง่คืนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

จ) ตกเป็นเงินสะสม 

********************************************************************** 

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ณ ส านักงาน ข้อใดกล่าว

ถูกต้อง 

ก) อย่างน้อย 3 คน ในจ านวนนี้ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง

หนึ่งคน 

ข) อย่างน้อย 3 คน ในจ านวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยต าแหนง่หนึ่งคน 

ค) 2 คน 

ง) 3 คน 

จ) 5 คน 

********************************************************************** 
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7. เงินที่ยมืไป ให้ผู้ยมืส่งใบส าคัญและเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลากี่วัน 

นับจากวันกลับมาถึง กรณีเดินทางไปราชการอื่นให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้

ให้ยืม  

ก) 7 วัน 

ข) ภายใน 15 วัน 

ค) ไม่เกิน 15 วัน 

ง) ภายใน 30 วัน 

จ) ไม่เกิน 30 วัน 

********************************************************************** 

8. การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานใด 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ข) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

ค) กระทรวงมหาดไทย 

ง) กระทรวงการคลัง 

จ) จังหวัด 

********************************************************************** 

9. ฎีกาเบิกเงิน จะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน ห้ามขูด ลบ หากผิดพลาดให้แก้ไขโดยวธิีตามข้อใด 

ก) จัดท ารายงานสรุปข้อผิดพลาด และบันทึกเสนอ 

ข) แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่า แล้วลงลงลายมือชื่อรับรอง 

ค) แก้โดยวิธใีช้น้ ายาลบค าผิด แล้วเซ็นชื่อก ากับ 

ง) พิมพ์ใหม่ท้ังฉบับ 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

10. การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกกับหน่วยงานคลังนั้น 

ใครเป็นผู้ลงลายมอืเบิกเงิน 

ก) ผู้บรหิารทอ้งถิ่น 
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ข) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ค) เจา้หน้าที่การเงิน 

ง) หัวหนา้หน่วยงานคลัง 

จ) หัวหนา้หน่วยงานผู้เบกิ 

********************************************************************** 

11. ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังตามข้อใด 

ก) ทุกเดอืน 

ข) ทุกสองเดอืน 

ค) ทุกสามเดอืน 

ง) ทุกหกเดอืน 

จ) ทุกต้นปีงบประมาณ 

********************************************************************** 

12.การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ตามข้อใด 

ก) กรณีเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

ข) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ไดก้่อหนีผู้กพันไวก้่อนสิ้นปีงบประมาณ 

ค) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่มิได้กอ่นหนีผู้กพัน 

ง) ขอ้ ก. และขอ้ ข. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

13. ทุกสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว 

ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ตามข้อใดของทุกปี 

ก) ร้อยละสี่สบิ 

ข) ร้อยละยี่สบิห้า 

ค) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิห้า 

ง) ร้อยละสามสิบห้า 

จ) ไม่น้อยร้อยละสามสิบ 

********************************************************************** 
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14. กรณีมีเงินสดเก็บรักษา ให้กรรมการเก็บเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินพร้อมลงลายมือ

ชื่อ และเป็นหน้าที่ของผู้ใด ที่ต้องเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ก) เจา้หน้าที่การเงิน 

ข) หัวหนา้หน่วยงานคลัง 

ค) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ง) เจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ 

จ) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

********************************************************************** 

15. ให้ผู้ใด จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นก าหนดเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน 

ก) เจา้หน้าที่การเงิน 

ข) หัวหนา้หน่วยงานคลัง 

ค) ปลัดองค์การบรหิารสว่นทอ้งถิ่น 

ง) หัวหนา้หน่วยงานผู้เบกิ 

จ) เจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 ********************************************************************** 

16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ต้องแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ระดับใดขึ้นไป 

ก) ระดับ 1 (ปฏิบัตงิาน) 

ข) ระดับ 2  (ปฏิบัติงาน) 

ค) ระดับ 3  (ปฏิบัตกิาร) 

ง) ระดับ 5 (ปฏิบัตกิาร) 

จ) ระดับ 6 (ช านาญการ) 

********************************************************************** 

17. ใครเป็นกรรมการเก็บรักษาเงนิ โดยต าแหน่ง 

ก) นายเบง่ ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) นางสาวจันดารา เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 

ค) นายโปรโมต ผู้อ านวยการกองคลัง 

Chan
 K

en



หนา้ 6 จาก 12 

 
ง) นางสาวฉมิพล ีเจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ 

จ) นางโฉมตรู หัวหนา้ส านักปลัด 

********************************************************************** 

18. ผู้ใด เป็นผู้ถอืกุญแจตู้นิรภัย 

ก) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ข) หัวหนา้หน่วยงานคลัง 

ค) ผู้บรหิารทอ้งถิ่น 

ง) เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 

จ) กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 ********************************************************************** 

19. กุญแจตู้นิรภัย อย่างน้อยมีกี่ดอก 

ก) 1 ดอก 

ข) 2 ดอก 

ค) 3 ดอก 

ง) 4 ดอก 

จ) ตามความเหมาะสม 

********************************************************************** 

20. กรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่พื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก 

ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวัน ให้ด าเนินการอย่างไร 

ก) ให้เก็บไว้เอง หรือผู้มีอ านาจสูงสุดของหนว่ยงาน 

ข) ให้น าฝากธนาคารในวันท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ 

ค) ให้เก็บรักษาเงินสดไวท้ี่ตู้นิรภัย 

ง) ขอ้ ข. และ ขอ้ ค. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน 

ก) ประทับตราเลกิใช้ 

ข) ใบเสร็จท่ียังไม่ไดใ้ช้ ให้ติดไว้กับเลม่แตใ่ห้ปรุเจาะรู 

ค) ขึ้นปีใหม่ให้ใบเสร็จเลม่ใหม ่
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ง) ใบเสร็จเลม่ใดใช้ส าหรับเงินของปีใดอาจใช้ปถีัดไปได้ 

จ) ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีส าเนาเย็บตดิไวก้ับเลม่อย่างน้อยหนึ่งฉบับ 

********************************************************************** 

22. ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ภ.บ.ท. 8 

ข) ภ.บ.ท. 9 

ค) ภ.บ.ท. 10 

ง) ภ.บ.ท. 11 

จ) ภ.บ.ท. 17 

********************************************************************** 

23. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ได้แก่ 

ก) ภาษบ ารุงท้องที่ ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ ภาษีสุราและภาษสีรรพสามิต 

ข) ภาษปีา้ย อากรการฆ่าสัตว ์คา่ธรรมเนยีมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ค) ภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ อากรการฆ่าสัตว์ 

ง) ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ อากรประทานบัตร ภาษบี ารุงท้องที่ 

จ) ขอ้ ก. และข้อ ข. 

********************************************************************** 

24. การจ้างที่ปรึกษากระท าได้ โดยกี่วิธีอะไรบ้าง 

ก) 2 วิธี คือ วิธีคัดเลือก และวธิตีกลง 

ข) 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธกีารจัดหา 

ค) 2 วิธี คือ การตกลง และวิธีการพิจารณา 

ง) 2 วิธี คือ วิธีการประกวดราคา และวธิกีารจัดหา 

จ) 3 วิธี คือ วิธีตกลง วิธคีัดเลอืก และวธิกีารประกวดราคา 

********************************************************************** 

25. แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการดา้นรายรับ และรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลข

จ านวนเงิน หมายถึงขอ้ใด 

ก) งบประมาณประจ าปี 

ข) การต้ังงบประมาณ 

ค) รายรับ – รายจ่าย 
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ง) แผนงาน 

จ) งบประมาณ 

********************************************************************** 

26. การตั้งงบประมาณ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) แผนงานต่างๆ ของงบประมาณ 
ข) การวางแผน ใช้จ่ายงบประมาณ 
ค) การตั้งวงเงินในการจัดท างบประมาณ 
ง) แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย 
จ) การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
********************************************************************** 

27.คณะกรรมการตรวจการจา้ง ปกติต้องตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในกี่วัน 

ก) 3 วัน 

ข) 3 วันท าการ 

ค) 5 วัน 

ง) 5 วันท าการ 

จ) 7 วันท าการ 

********************************************************************** 

28. การจัดท างบประมาณรายจ่าย การบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) งบประมาณแบบขาดดุล 

ข) งบประมาณแบบถ่วงดุล 

ค) งบประมาณแบบสมดุล 

ง) งบประมาณแบบเกินดุล 

จ) ขอ้ ก. และข้อ ง. 

********************************************************************** 

29. ใครเป็นผู้มีสทิธิถือบัตรก าหนดสทิธิการใช้ (GFMIS Smart Card) หรือ password 

ก) กระทรวงการคลัง 

ข) กรมบัญชีกลาง 

ค) เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี 

ง) หัวหนา้หน่วยงานผู้เบกิ 
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จ) ผู้บังคับบัญชา 

********************************************************************** 

30. ค าว่า “Government Fiscal Management In Formation System : GFMIS” หมายถึง

ข้อใด 

ก) ระบบบริหารงานคลังภาครัฐ 

ข) ระบบบริหารงบประมาณของภาครัฐ 

ค) ระบบบริหารเงินภาครัฐ 

ง) ระบบบริหารการเงินดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

จ) การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ 

********************************************************************** 
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31.ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ

ท าเงินส่งคนืคลัง พ.ศ. 2551 ส าหรับการเงินไว้เบกิเหล่ือมปีวงเงินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป  

ก) 10,000 บาท 

ข) 50,000 บาท 

ค) 100,000 บาท  

ง) 500,000 บาท 

จ) 1,000,000 บาท 

********************************************************************** 

32 . เ มื่ อ คณะรั ฐมนตรี ไ ด้ แถลงน โยบาย ต่อรั ฐ สภาแล้ ว ให้ ส า นั ก เลขาธิ ก า ร

คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานใด ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี  

ก) กรมบัญชีกลาง 

ข) กระทรวงมหาดไทย 

ค) กระทรวงการคลัง 

ง) ส านักงบประมาณ 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

33.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน

จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

ก) 15 วัน 

ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน 

ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

********************************************************************** 
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34. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน 

ก) องค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

ข) สุขาภิบาล 

ค) สภาต าบล 

ง) เมืองพัทยา 

จ) องค์การบรหิารสว่นต าบล  

********************************************************************** 

35. ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและปริมาณและ

คุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดต้ังส านักงานปลัดทบวงจะให้หน่วยงานใด ท า

หน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้  

ก) กรม 

ข) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ค) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ง) กระทรวงมหาดไทย 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

36. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 

ข) กระทรวงพาณิชย์ 

ค) กระทรวงการคลัง 

ง) กระทรวงอุตสาหกรรม 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

37. ช่างผู้ควบคุมงานให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

แต่งต้ังใคร 

ก) พนักงานสว่นต าบลหรอืขา้ราชการทอ้งถิ่นที่มีความรู้ด้านชา่ง 

ข) ลูกจ้างประจ าที่มีความรู้ด้านชา่ง 
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ค) บุคคลก็ได้ท่ีมีคุณวุฒิด้านช่าง 

ง) ลูกจ้างตามภารกิจท่ีมีคุณวุฒิด้านชา่ง 

จ) ขอ้ ก. และขอ้ ข. 

********************************************************************** 

38. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายน ามาส่งมอบอย่างไร ข้อใด

ถูกต้องท่ีสุด 

ก) ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาสง่ 

ข) ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาสง่ และให้ด าเนนิการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

ค) ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาสง่ และให้ด าเนนิการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่

เกนิ 3 วันท าการ 

ง) ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาสง่ และให้ด าเนนิการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไม่

เกนิ 5 วันท าการ 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วถูกต้อง 

********************************************************************** 
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