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2. กลุ่มจังหวัดท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
มีอักษรย่อว่าอย่างไร 

ก. คนจ.     ข. ค.น.จ. 
 ค. กนจ.     ง. ก.น.จ. 

ตอบ ง. ก.น.จ. 
“กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้พิจารณาจัดต้ังข้ึนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 
3. งบประมาณรายจ่ายท่ีกลุ่มจังหวัดได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หมายถึงข้อใด 
 ก. งบประมาณจังหวัด   ข. งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
 ค. งบประมาณรายจ่าย   ง. งบประมาณกลุ่มรายจ่าย 
 ตอบ ข. งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

 “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ จังหวัดได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

 “งบประมาณกลุ่มจังหวัด”  หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่กลุ่มจังหวัดได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
4. สํานักเบิกส่วนกลาง หมายความถึงหน่วยงานใด 
 ก. กรมบัญชีกลาง    ข. กระทรวงการคลัง 
 ค. สํานักงานคลังจังหวัด   ง. สํานักงบประมาณ 

ตอบ ก. กรมบัญชีกลาง 
“สํานักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง 

 
5. สํานักเบิกส่วนภูมิภาค หมายความถึงหน่วยงานใด 
 ก. กรมบัญชีกลาง    ข. กระทรวงการคลัง 
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 ค. สํานักงานคลังจังหวัด   ง. สํานักงบประมาณ 
ตอบ ค. สํานักงานคลังจังหวัด 
 “สํานักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า สํานักงานคลังจังหวัด  

 
6. อักษรย่อของ การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ 
 ก. ก.น.จ.     ข. ก.บ.จ. 
 ค. ก.บ.ง.     ง. ก.จ.บ. 

ตอบ ก. ก.น.จ. 
 

7. รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ 
วิสาหกิจ ต้องนําส่งสํานักงบประมาณภายในกี่วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
 ก. สิบห้าวัน     ข. สามสิบวัน 

ค. ส่ีสิบห้าวัน     ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ 

วิสาหกิจที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่ง สํานัก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
 
8. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบห้าวัน  
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบห้าวัน 
ตอบ ข. สิบห้าวัน 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง

ให้สํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด 
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9. กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกินร้อย
ละเท่าใดของวงเงินรายการนั้น 
 ก. ร้อยละสอง     ข. ร้อยละห้า 
 ค. ร้อยละเจ็ด     ง. ร้อยละสิบ 
 ตอบ ง. ร้อยละสิบ 

กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินรายการน้ัน แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายไปเพ่ิม ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนท่ีเป็นงบประมาณรายจ่ายรายการน้ัน 
 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเมื่อส้ินระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในระยะเวลาก่ีวันนับแต่วันส้ินไตรมาส 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบห้าวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบห้าวัน 

ตอบ ข. สิบห้าวัน 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จตามที่กําหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อส้ินระยะเวลาใน
แต่ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันส้ินไตรมาส 

 
11. รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ 
วิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จะต้องส่งสํานักงบประมาณภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 

ก.สิบห้าวัน     ข. สามสิบวัน 
ค.ส่ีสิบห้าวัน     ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ 
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 

 
1. พรบ.วิธกีารงบประมาณ ฉบับท่ีใช้ในปัจจุบัน แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับใด 

ก. ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2539   ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 
ค. ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2543   ง. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2549 
ตอบ ค. ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2543 

 
2. “ปีงบประมาณ” หมายความถึงระยะเวลาต้ังแต่เมื่อใด 
 ก. ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป 
 ข. ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 มถุินายนของปีถัดไป 
 ค. ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีถัดไป 
 ง. ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
 ตอบ ง. ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น 
 
3. รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเป็นหุ้นส่วนอยู่นั้น จะต้องมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าเท่าใด 
 ก. ร้อยละ 49     ข. ร้อยละ 50 
 ค. ร้อยละ 51     ง. ร้อยละ 52 
 ตอบ ค. ร้อยละ 51 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 
4. งบประมาณประจําปีที่รัฐวิสาหกิจจะต้องนําเสนอต่อรัฐสภานั้น ต้องประกอบไปด้วยส่ิงใด 
 ก. คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะ 
 ข. รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 ค. คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายท่ีขอต้ัง 
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....... เจาะข้อสอบ การคลัง....... 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภานั้น โดยปกติให้ประกอบด้วย 
(1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ

ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีขอต้ัง 
(2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอต้ังงบประมาณ

รายจ่าย 
(3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายท่ีขอต้ัง 
(5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(6) คําอธิบายเกี่ยวกับหน้ีของรัฐบาลท้ังที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและท่ีเสนอขอกู้เพ่ิมเติม 
(7) รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือช่วยราชการ 
(8) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
5. ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่กรณีจะเป็น
ประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตราน้ีในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละเท่าใดของจํานวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ก. ร้อยละห้า     ข. ร้อยละสิบ 
 ค. ร้อยละสิบห้า    ง. ร้อยละยี่สิบ 

ตอบ ง. ร้อยละยี่สิบ 
ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินได้ตามความจําเป็น แต่กรณีจะ

เป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตราน้ีในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน ร้อยละยี่สิบของจํานวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา แล้วแต่กรณี  
 
6. การกู้เงินจากข้อข้างต้น ใช้วิธใีด 
 ก. ต๋ัวเงินคลัง     ข. พันธบัตร 
 ค. สัญญากู้     ง. ถูกทุกข้อ 

การกู้เงิน จะใช้วิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอ่ืน หรือทําสัญญากู้ก็ได้ 
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....... เจาะข้อสอบ การคลัง....... 

7. ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ  
 ก. รัฐมนตรี     ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ค. อธิบดีสํานักงบประมาณ   ง. อธิบดีกรมสรรพากร 
 ตอบ ก. รัฐมนตรี 

รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
 
8. ผู้ใดมีอํานาจส่ังจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการได้  
 ก. รัฐมนตรี     ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ค. อธิบดีสํานักงบประมาณ   ง. อธิบดีกรมสรรพากร 
 ตอบ ก. รัฐมนตรี 

ให้รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการได้  
 
9.  “เงินทุนสํารองจ่าย” เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
แผ่นดิน มีจํานวนเท่าใด 
 ก. หนึ่งล้านบาท    ข. สิบล้านบาท 
 ค. ห้าสิบล้านบาท    ง. หนึ่งร้อยล้านบาท 

ตอบ  ง. หนึ่งร้อยล้านบาท 
ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสํารองจ่าย” เป็น

จํานวนหนึ่งร้อยล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
แผ่นดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายไปแล้ว ให้ขอต้ังรายจ่ายชดใช้เพ่ือสมทบเงินทุน
นั้นไว้จ่ายต่อไป  
 

 
 

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