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แบบทดสอบการบริหารงบประมาณผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1 
หลักสูตรเตรียมสอบต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา / ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  (ธีรภัทร ติวเตอร์) 
............................................................................................................. 

ข้อ 1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ใครพิจารณาด าเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ข้อ ก หรือ ข 

ข้อ 2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้ยกเว้นข้อใด 

ก. ด้านวิชาการ  
ข. ด้านงบประมาณ  
ค.  ด้านการบริหารบุคคล  
ง. ด้านการบริหารทั่วไป  

ข้อ 3 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ไปยัง....ยกเว้นข้อใด 

ก. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ข. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ค. สถานศึกษา 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อ 4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านวิชาการก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. ด้านวิชาการ  
ข. ด้านงบประมาณ  
ค.  ด้านการบริหารบุคคล  
ง. ด้านการบริหารทั่วไป  

 
 

ข้อ 5 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. 17  งาน 
ข. 20  งาน 
ค. 21  งาน 
ง. 22  งาน 

ข้อ 6 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 

ข. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

ค. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 7 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ข. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ค. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 8 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

ข. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

ค. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 9 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ข. การวางแผนพัสดุ 
ค. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 10 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
จัดท าและจัดหาพัสดุ 

ข. การจัดหาพัสดุ 
ค. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 11 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ข. การเบิกเงินจากคลัง 
ค. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

ข้อ 12 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ด้านงบประมาณก าหนดไว้ข้อใด 
ไม่ถูกต้อง 

ก. การน าเงินส่งกระทรวงการคลัง 
ข. การจัดท าบัญชีการเงิน 
ค. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ง. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรายงาน 
ข้อ 13 หลักการ แนวคิดการบริหารงบประมาณข้อใด
ไม่ถูกต้อง 

ก. มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
ข. มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ค. ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ง. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ข้อ 14 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. การวางแผนงบประมาณ 
ข. การค านวณต้นทุนการผลิต 
ค. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 15 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน 
ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
ข. การรายงานการเงินและผลการด าเนินงาน 
ค. การบริหารสินทรัพย์ 
ง. การควบคุมภายใน 

ข้อ 16 การค านวณต้นทุนการผลิตในมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน 7 ด้านใช้โปรแกรมตามข้อใด 

ก. OUCP 
ข. OUPC 
ค. CPOU 
ง. PCOU 
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ข้อ 17 จากข้อ 16 ตรงตามข้อใด 
ก. Obec Unit Cost Program  
ข. Obec Unit Program Cost  
ค. Cost Program Obec Unit  
ง. Program Cost Obec Unit  

ข้อ 18 จากข้อ 17 ค านวณ ตรงตามข้อใด 
ก. ค านวณ 2 ช่วงๆ ละ 6 เดือน 
ข. ค านวณ 1  ตุลาคม –31 มีนาคม  
ค. ค านวณ 1  เมษายน –30 กันยายน  
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 19 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. การตรวจการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ข. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ค. การบริหารจัดการทางการเงิน 
ง. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อ 20 ระบบงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบันตรงกับข้อ
ใด 

ก. PBB 
ข. SPBB 
ค. PBBS 
ง. SPBBS 

ข้อ 21 จากข้อ 20  ตรงตามข้อใด 
ก.  Performance Based Budgeting  
ข. Strategic Performance Based Budgeting  
ค. Performance Based Budgeting Strategic 
ง. Strategic Performance Based Budgeting 

System 
ข้อ 22 จากข้อ 21  ตรงตามข้อใด 

ก. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ข. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ 
ค. ยุทธศาสตร์งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ง. ระบบงบประมาณแบบยุทธศาสตร์มุ่งเน้น

ผลงาน 

ข้อ 23 จากข้อ 22  องค์ประกอบ ตรงตามข้อใด 
ก. มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตาม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ข. การมอบอ านาจ การบริหารจัดการแก่

หน่วยงาน 
ค. เน้นกระบวนการติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร ์
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 24 จากข้อ 22  องค์ประกอบ ตรงตามข้อใด 
ก. การเพ่ิมขอบเขตการครอบคลุมงบประมาณ 
ข. การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า

ระยะกลาง  
ค. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 25 การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะกลาง ตรงตามข้อใด 

ก. Medium Expenditure Term Framework  
ข. Medium Term Framework  Expenditure  
ค. Medium Term Expenditure Framework  
ง. Term Medium Expenditure Framework 

ข้อ 26 จากข้อ 25  ตรงตามข้อใด 
ก. METF  
ข. MTFE  
ค. MTEF 
ง. MEFT 

ข้อ 27 จากข้อ 26  ก าหนดระยะเวลาตรงตามข้อใด 
ก. 2ปี คือปีท่ีขอ กับอีก 1ปีล่วงหน้า  
ข. 3ปี คือปีท่ีขอ กับอีก 2ปีล่วงหน้า  
ค. 4 ปี คือปีท่ีขอ กับอีก 3 ปีล่วงหน้า  
ง. 5ปี คือปีท่ีขอ กับอีก 4ปีล่วงหน้า  

ข้อ 28 รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ตรงตามข้อใด 

ก. NPM 
ข. NMP 
ค. PMN 
ง. PNM 
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ข้อ 29 จากข้อ 28  ตรงตามข้อใด 
ก. New Public Management 
ข. New Management Public  
ค. Public Management New 
ง. Public New Management 

ข้อ 30 จากข้อ 29  ตรงตามข้อใด 
ก. 3ด้าน 
ข. 4ด้าน 
ค. 5 ด้าน 
ง. 6ด้าน 

ข้อ 31 จากข้อ 30  ตรงตามข้อใด 
ก. การปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการ

บริหารงานภาครัฐ 
ข. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 

พัสดุ 
ค. การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 32 รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ตรงตามข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 
ข. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ค. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร 
ง. การปรับเปลี่ยนระบบสรรหางานบุคคล 

ข้อ 33 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามข้อใด 

ก. GMISF 
ข. GFMIS 
ค. GISFM 
ง. GFISM 

ข้อ 34 จากข้อ 33  ตรงตามข้อใด 
ก. Gorvernment Management Information 

Fiscal System  
ข. Gorvernment Fiscal Management 

Information System  
ค. Gorvernment Information System Fiscal 

Management  
ง. Gorvernment Fiscal Information System 

Management  

ข้อ 35 จากข้อ 34  ตรงตามข้อใด 
ก. 3ด้าน 
ข. 4ด้าน 
ค. 5 ด้าน 
ง. 6ด้าน 

ข้อ 36 จากข้อ 35  ตรงตามข้อใด 
ก. ระบบบริหารงบประมาณ 
ข. ระบบการเงิน บัญชี 
ค. ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 37 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ระบบบริหารงบประมาณ 
ข. ระบบบัญชี ต้นทุน  
ค. ระบบบริหารงานบุคคล 
ง. ระบบการเงินการคลัง 

ข้อ 38 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับวงเงินตรงตามข้อใด 

ก. วงเงินที่ใช้เบิกจ่าย  5,000 บาท ขึ้นไป 
ข. วงเงินที่ใช้เบิกจ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 
ค. วงเงินงบประมาณท่ีใช้เบิกจ่าย  5,000 บาท 

ขึ้นไป 
ง. วงเงินงบประมาณท่ีใช้เบิกจ่าย ตั้งแต่ 5,000 

บาทข้ึนไป 
ข้อ 39 การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             
(ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548) ตรง
ตามข้อใด 

ก. 2 ประเภท 
ข. 4ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 6ประเภท 

ข้อ 40 จากข้อ 39 ตรงตามข้อใด 
ก. รายจ่ายส่วนราชการ 
ข. รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ค. รายจ่ายงบกลาง  
ง. ข้อ ข และ ค 
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ข้อ 41 รายจ่ายท่ี รัฐสภาอนุมัติ ตรงตามข้อใด 
ก. รายจ่ายส่วนราชการ 
ข. รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ค. รายจ่ายงบกลาง  
ง. ข้อ ข และ ค 

ข้อ 42 รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ      
ตรงตามข้อใด ตามประเภทของลักษณะการจ่าย 

ก. 2 ประเภท 
ข. 4ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 6ประเภท 

ข้อ 43 จากข้อ 42 ตรงตามข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. งบบุคลากร 
ข. งบด าเนินงาน 
ค. งบลงทุน 
ง. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 

ข้อ 44 จากข้อ 42 ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. งบด าเนินการ 
ข. งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ง. งบรายจ่ายอื่นๆ 

ข้อ 45 “เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเพื่อการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ”ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. งบบุคลากร 
ข. งบด าเนินงาน 
ค. งบลงทุน 
ง. งบเงินอุดหนุน 

ข้อ 46 “เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเพื่อการ
บริหารงานประจ า  ”ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. งบบุคลากร 
ข. งบด าเนินงาน 
ค. งบลงทุน 
ง. งบเงินอุดหนุน 
 
 

 

ข้อ 47 “เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเพื่อการลงทุน” 
ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. งบบุคลากร 
ข. งบด าเนินงาน 
ค. งบลงทุน 
ง. งบเงินอุดหนุน 

ข้อ 48 “งบบุคลากร” ตรงตามข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เงินเดือน 
ข. ค่าจ้างประจ า 
ค. ค่าจ้างชั่วคราว 
ง. ค่าจ้างพนักงานราชการ 

ข้อ 49 “งบบุคลากร” ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ 
ข. ค่าเช่าบ้าน 
ค. ค่าการศึกษาบุตร 
ง. ค่าวิทยากรอบรม 

ข้อ 50 “งบด าเนินงาน” ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. 2 หมวด 
ข. 4 หมวด 
ค. 5 หมวด 
ง. 6หมวด 

ข้อ 51 “งบด าเนินงาน” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 52 “ค่าตอบแทน” ข้อใดถูกต้อง 
ก. ค่าจ้างนอกเวลา 
ข. ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
ค. ค่าสอนพิเศษในโรงเรียน 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 53 “ค่าตอบแทน” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ค่าการศึกษาบุตร 
ข. ค่าวิทยากรอบรม 
ค. ค่ากรรมการ 
ง. ค่าเช่าอาคาร  
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ข้อ 55 “เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ง
การบริการ ยกเว้น การบริการสาธารณูปโภค การ
สื่อสารโทรคมนาคม ” ข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 56  จากข้อ 55ข้อใดถูกต้อง 
ก. ค่าจ่างเหมาบริการ 
ข. ค่าซ่อมแซมบ ารุงต่างๆ 
ค. ค่าประกันสังคม(ส่วนนายจ้าง) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 57 “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”     
ข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 58 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการ       
“ เช่ารถ ” เพ่ือน ามาเป็นพาหนะรับส่งนักเรียน ท่าน
ต้องเบิกจ่ายในหมวดใด     

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 59 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีพนักงาน
บริการ เสนอขอซื้อน้ ามันรถตัดหญ้าเพ่ือน ามาใช้ตัด
หญ้าสนามฟุตบอลให้นักเรียนจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
ท่านต้องเบิกจ่ายในหมวดใด     

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

 

ข้อ 60 “ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม” ข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 61 สถานศึกษาแห่งหนึ่งซื้อทีวีจอแบน ราคา 
5,000 บาท เพื่อใช้ติดตั้งที่โรงอาหารให้นักเรียนได้ดู
และติดตามข่าวสาร ถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้อง
เบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 62 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
ข้าราชการครู เสนอขอซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาราคา
15,000 บาท โดยประมาณราคาซ่อมมา 4,500บาท
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน  ท่านต้องอนุมัติเบิกจ่าย
ในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 62 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
ข้าราชการครู เสนอขอซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
มาใช้ในระบบบริหารงาน  4 กลุ่มงาน โดยประมาณ
ราคาซื้อมา 20,000 บาท เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  
ท่านต้องอนุมัติเบิกจ่ายในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 63 “ค่าสาธารณูปโภค” ข้อใดถูกต้อง 
ก. ค่าไฟฟ้า  
ข. ค่าน้ าประปา 
ค. ค่าโทรศัพท์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 64 ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการส่ง
เอกสารทางราชการทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
ท่านต้องอนุมัติเบิกจ่ายในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 65 ค่าแสตมป์ หรือค่าอากรแสตมป์   ถ้าท่านเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอนุมัติเบิกจ่ายในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 66 “งบลงทุน” ข้อใดถูกต้อง 
ก. ค่าครุภัณฑ์ 
ข. ค่าสิ่งก่อสร้าง 
ค. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ง. ข้อ ก และ ค 

ข้อ 67 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
ข้าราชการครู เสนอขอซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
มาใช้ในระบบบริหารงาน  4 กลุ่มงาน โดยประมาณ
ราคาซื้อมา 21,000 บาท เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  
ท่านต้องอนุมัติเบิกจ่ายในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าครุภัณฑ์ 

ข้อ 68 หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
ข้าราชการครู เสนอขอซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาราคา 
15,000 บาท โดยประมาณราคาซ่อมมา 5,500 บาท
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน  ท่านต้องอนุมัติเบิกจ่าย
ในหมวดใด   

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

ข้อ 69 สถานศึกษาแห่งหนึ่งซื้อทีวีจอแบน ราคา 
5,100 บาท เพื่อใช้ติดตั้งที่โรงอาหารให้นักเรียนได้ดู
และติดตามข่าวสาร ถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้อง
เบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าครุภัณฑ์ 

ข้อ 70 สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายจ่ายเพื่อปรับปรุง
ที่ดินโดยการถมที่บริเวณโรงเรียนที่มีน้ าท่วมขังเพื่อ
ท าลานเอนกประสงค์โดยวงเงิน 50,000 บาท ถ้า
ท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้องเบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าวัสดุ 
ง. ค่าครุภัณฑ์ 

ข้อ 71 สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายจ่ายเพื่อปรับปรุง
ที่ดินโดยการถมที่บริเวณโรงเรียนที่มีน้ าท่วมขังเพื่อ
ท าสนามฟุตบอลโดยวงเงิน 55,000 บาทถ้าท่าน
เป็นผู้บริหารท่านจะต้องเบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 72 สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายจ่ายเพื่อตกแต่งสวน
ในบริเวณโรงเรียนในวงเงิน 50,500 บาท  ถ้าท่าน
เป็นผู้บริหารท่านจะต้องเบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ข้อ 73 สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ประกอบใหม่ ต่อเติม ส่ิงก่อสร้าง และ
วงเงิน50,000 บาทถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้อง
เบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 74 สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ประกอบใหม่ ต่อเติม ส่ิงก่อสร้าง และ
วงเงิน51,000 บาทถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้อง
เบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 75 ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การซ่อมบ ารุง ขยายเขตไฟฟ้าค่าวางท่อประปา
ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งมิเตอร์  และอุปกรณ์ประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปาถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกพร้อมอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง  ถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้องเบิกจ่าย
ข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 76 รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะต้อง
เบิกจ่ายข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าตอบแทน 
ข. ค่าใช้สอย 
ค. ค่าครุภัณฑ์ 
ง. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ข้อ 77 “งบเงินอุดหนุน” ข้อใดถูกต้อง 
ก. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ข. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ค. งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 78 “เป็นงบที่จัดสรรให้หน่วยงาน เพื่อบ ารุง 
ช่วยเหลือ สนับสนุน งานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย” 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. งบเงินอุดหนุน 
ข. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ค. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 79 “งบรายจ่ายอ่ืน” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เงินราชการลับ 
ข. ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล 

พัฒนาระบบ ที่ไม่ใช่การจัดหา ปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว 
ข้อ 80 “งบรายจ่ายอ่ืน” ข้อใดถูกต้อง 

ก. ค่าใช้จ่ายหน่วยงานอิสระ 
ข. รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
ค. ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน

ต่างๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 81 “รายจ่ายงบกลาง” ก าหนดไว้กี่รายการ 
ก. 9  รายการ 
ข. 10  รายการ 
ค. 11  รายการ 
ง. 12  รายการ 

ข้อ 82 “รายจ่ายงบกลาง” ข้อใดถูกต้อง 
ก. เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
ข. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ค. เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินปรับวุฒิข้าราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 83“รายจ่ายงบกลาง” ข้อใดถูกต้อง 
ก. เงินส ารอง ชดเชย สมทบ ข้าราชการ 
ข. เงินสมทบลูกจ้างประจ า 
ค. เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 84 “รายจ่ายงบกลาง” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ค่าใช้จ่ายเสด็จราชด าเนิน หรือ ต้อนรับประมุข

ประเทศต่างๆ 
ข. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
ค. ค่าใช้จ่ายราชการลับ 
ง. ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชด าริ 

ข้อ 85 “เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น” ข้อใด
ถูกต้อง 

ก. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ข. งบรายจ่ายอื่นๆ 
ค. งบรายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ง. รายจ่ายงบกลาง 

ข้อ 86 “เงินที่สถานศึกษาได้รับ” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เงินสวัสดิการ 

ข้อ 87 “เป็นเงินที่ส่วนราชการได้รับตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเงินที่เบิกจ่ายใน  
งบกลางรายจ่ายตามงบประมาณ”ตรงกับข้อใด 

ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เงินรายได้สถานศึกษา 

ข้อ 88“เป็นเงินที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งเป็น
เงินรายได้แผ่นดิน ยกเว้น เงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่าย 
เกิน 2 ปีงบประมาณ ”  ตรงกับข้อใด 

ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เงินรายได้สถานศึกษา 

ข้อ 89 “เงินนอกงบประมาณ  ”  ตรงกับข้อใด 
ก. มี  7ประเภท 
ข. มี 8 ประเภท 
ค. มี  9ประเภท 
ง. มี10ประเภท 

ข้อ 90 “เงินนอกงบประมาณ  ”ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เงินอุดหนุน 
ข. เงินรายได้สถานศึกษา 
ค. เงินบริจาค 
ง. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ข้อ 91 “เงินนอกงบประมาณ  ”ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด 

ก. เงินลูกเสือ 
ข. เงินเนตรนารี 
ค. เงินนักศึกษาวิชาทหาร 
ง. เงินประกันสัญญา 

ข้อ 92 “เป็นเงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นิติกรรม” ตรงกับข้อใด 

ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เงินสวัสดิการ 

ข้อ 93 ข้อใด จัดเป็น“เงินรายได้แผ่นดิน” 
ก. ค่าขายของเก่าช ารุดที่เกิดจากเงินงบประมาณ 
ข. ค่าขายแบบรูปรายการที่ได้จากเงินงบประมาณ 
ค. ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันลูกจ้างประจ า 
ง.  เป็นเงินรายได้แผ่นดินทุกข้อ 

ข้อ 94 ข้อใด ไม่จัดเป็น“เงินรายได้แผ่นดิน” 
ก. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
ข. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

ของเงินอุดหนุนทั่วไป    
ค. ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน 
ง. เงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่ายเกิน 2 

ปีงบประมาณ 
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ข้อ 95 “เงินรายได้สถานศึกษา ที่สถานศึกษา ถูกยุบ 
ถูกเลิก”  ตรงกับข้อใด 

ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เงินรายได้สถานศึกษา 

ข้อ 96 “การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษา”  
ตรงกับข้อใด 

ก. น าส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยด่วน 
ข. วงเงิน 10,000  ส่งอย่างช้าภายใน 7 วัน     

ท าการ 
ค. วงเงิน 100,000  ส่งอย่างช้าภายใน 3 วัน   

ท าการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 97 “การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษา
วงเงิน 1,000,000 ”  ตรงกับข้อใด 

ก. น าส่งทันที 
ข. ส่งอย่างช้าภายใน 1 วันท าการ 
ค. ส่งอย่างช้าภายใน 3 วันท าการ 
ง. ส่งอย่างช้าภายใน 7 วันท าการ 

ข้อ 98 “งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน”  
ตรงกับข้อใด 

ก. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   

ข. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า 
ค. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน  ไป - กลับ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 99 “เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ”  ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ประเภท 
ข. 3  ประเภท 
ค. 4  ประเภท 
ง. 5  ประเภท 

 

ข้อ 100 จากข้อ 99ข้อใดถูกต้อง 
ก. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
ข. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน 
ค. เงินโครงการค่าอาหารกลางวัน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 101 สถานศึกษาแห่งหนึ่งได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
ในงบประมาณปี 2554 สถานศึกษาสามารถ ใช้จ่ายได้ 
ปีงบประมาณโดยไม่ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  

ก. 1 ปีงบประมาณ  
ข. 2 ปีงบประมาณ  
ค. 3 ปีงบประมาณ 
ง. 4 ปีงบประมาณ 

ข้อ 102จากข้อ 101สถานศึกษาสามารถ ใช้จ่ายได้ 
ปีงบประมาณใด 

ก.  ปีงบประมาณ 2554 
ข.  ปีงบประมาณ 2555 
ค.  ปีงบประมาณ 2556 
ง.  ปีงบประมาณ 2557 

ข้อ 103 “ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว”สถานศึกษาต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ก. เก็บไว้ใช้จ่ายในสถานศึกษา 
ข. เป็นเงินสวัสดิการของสถานศึกษา 
ค. น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
ง. เบิกถอนและน าฝากในบัญชีเงินรายได้

สถานศึกษา 
ข้อ 104 “เงินอุดหนุนทั่วไป” สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ก. การจัดซื้อ จัดจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

ข. บันทึกการรับ – จ่ายเงิน  ตามระบบบัญชีของ
หน่วยงานย่อย หรือการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย 

ค. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
เป็นล าดับแรก  

ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 105 “เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว”สถานศึกษา
ต้องด าเนินการอย่างไร 

ก. ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้ได้มาก
ที่สุด 

ข. ให้เกิดประโยชน์สถานศึกษาให้ได้มากที่สุด 
ค. ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและครูให้ได้มาก

ที่สุด 
ง. ให้เกิดความคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด 

ข้อ 106 แนวปฏิบัติ การใช้จ่าย “เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว”สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างไร 

ก. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ข. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

ง. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับขนาด
ของสถานศึกษา 

ข้อ 107 ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อใด
ต่อไปนี้ 

ก. ต้องการของชุมชน 
ข. ขนาดของสถานศึกษา 
ค. นโยบาย และจุดเน้นของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ง. งบประมาณท่ีได้รับ 

ข้อ 107 แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาผ่าน
ความเห็นชอบตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษา 
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ข้อ 108 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมวดเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. งบบุคลากร 
ข. งบด าเนินงาน 
ค. งบลงทุน  
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 109 สถานศึกษาได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัวใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรงกับ
ข้อใดต่อไปนี้ 

ก. วันที่ 10 มิถุนายน 
ข. วันที่ 16พฤษภาคม 
ค. วันที่ 30 พฤศจิกายน 
ง. วันที่ 30 กันยายน 

ข้อ 110เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว “ระดับก่อน
ประถม”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 
2555 ตรงกับข้อใด 

ก. 1,700  บาท/คน/ปี 
ข. 1,900  บาท/คน/ปี 
ค. 3,500  บาท/คน/ปี 
ง. 3,800  บาท/คน/ปี 

ข้อ 111 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว “ระดับ
ประถมศึกษา”สถานศึกษาได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555 ตรงกับข้อใด 

ก. 1,700  บาท/คน/ปี 
ข. 1,900  บาท/คน/ปี 
ค. 3,500  บาท/คน/ปี 
ง. 3,800  บาท/คน/ปี 

ข้อ 112 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว “ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น”สถานศึกษาได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555 ตรงกับข้อใด 

ก. 1,700  บาท/คน/ปี 
ข. 1,900  บาท/คน/ปี 
ค. 3,500  บาท/คน/ปี 
ง. 3,800  บาท/คน/ปี 
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ข้อ 113 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว “ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย”สถานศึกษาได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555 ตรงกับข้อใด 

ก. 1,700  บาท/คน/ปี 
ข. 1,900  บาท/คน/ปี 
ค. 3,500  บาท/คน/ปี 
ง. 3,800  บาท/คน/ปี 

ข้อ 114 มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552  
เห็นชอบเพิ่มเงิน อุดหนุนรายหัว โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ตรงกับข้อใด 

ก. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 500  บาท /คน/ปี  
ข. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,000  บาท /คน/ปี  
ค. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,500  บาท /คน/ปี 
ง. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 3,000  บาท /คน/ปี  

ข้อ 115 จากข้อ 114จัดสรรให้กับสถานศึกษา    ที่มี
จ านวนนักเรียนตรงกับข้อใด  

ก. มีนักเรียน 120 คน 
ข. มีนักเรียน 300 คน 
ค. มีนักเรียน 120 คนลงมา 
ง. มีนักเรียน 300 คนลงมา 

ข้อ 116จากข้อ 113จัดสรรเพิ่มเติมให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ระดับใด  

ก. ก่อนประถม 
ข. ประถมศึกษา 
ค. ก่อนประถม และประถมศึกษา 
ง. เฉพาะ ป. 3 และ ป. 6  

ข้อ 117 มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552  
เห็นชอบเพิ่มเงิน อุดหนุนรายหัว โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตรงกับข้อใด 

ก. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 500  บาท /คน/ปี  
ข. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,000  บาท /คน/ปี  
ค. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,500  บาท /คน/ปี 
ง. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 3,000  บาท /คน/ปี  

 

ข้อ 118 จากข้อ 117จัดสรรให้กับสถานศึกษา    ที่มี
จ านวนนักเรียนตรงกับข้อใด  

ก. มีนักเรียน 120 คน 
ข. มีนักเรียน 300 คน 
ค. มีนักเรียน 120 คนลงมา 
ง. มีนักเรียน 300 คนลงมา 

ข้อ 119 จากข้อ 117จัดสรรเพิ่มเติมให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ระดับใด  

ก. มัธยมศึกษาตอนต้น 
ข. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ง. เฉพาะ ม. 3 และ ม. 6  

ข้อ 120 มติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553เห็นชอบ
เพ่ิมเงิน อุดหนุนรายหัว โรงเรียน ขยายโอกาสขนาด
เล็ก ตรงกับข้อใด 

ก. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 500  บาท /คน/ปี  
ข. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,000  บาท /คน/ปี  
ค. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 1,500  บาท /คน/ปี 
ง. ให้เพ่ิมรายหัวอีก 3,000  บาท /คน/ปี  

ข้อ 121 จากข้อ 120จัดสรรให้กับสถานศึกษา    ที่มี
จ านวนนักเรียนตรงกับข้อใด  

ก. มีนักเรียน 120 คน 
ข. มีนักเรียน 300 คน 
ค. มีนักเรียน 120 คนลงมา 
ง. มีนักเรียน 300 คนลงมา 

ข้อ 122 จากข้อ 117จัดสรรเพิ่มเติมให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ระดับใด  

ก. ก่อนประถม 
ข. ประถมศึกษา 
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น 
ง. ทุกระดับ 
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ข้อ 123 สัดส่วนจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายหัวด้านวิชาการของสถานศึกษา หากท่านเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรด าเนินการอย่างไร   

ก. ไม่ต่ ากว่า 50 %  
ข. ไม่ต่ ากว่า 60 %  
ค. ตามผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นเหมาะสม 
ง. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 124  “งบส ารองจ่าย”เป็นหนึ่งในสัดส่วนจัดสรร
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของสถานศึกษา 
หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาควรกันวงเงินไว้ 
เพ่ืออะไร 

ก. ไว้เพ่ือใช้จ่ายตามที่ผู้อ านวยการเห็นสมควร 
ข. เอาไว้ใช้จ่ายกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทาง

การศึกษาที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

ค. เอาไว้ใช้จ่ายเพื่อพาครูไปทัศนศึกษา 
ง. กันไว้เป็นเงินส ารองใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

ข้อ 125  “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน”เป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจนมีวัตถุประสงค์ตรงกับ
ข้อใด  

ก. เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา   
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน 

ข. เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน 
ค. เพ่ือให้นักเรียนไม่ไปศึกษาต่อไกลบ้าน 
ง. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  
ข้อ 126 จากข้อ 125จัดสรรให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ระดับใด  

ก. ชั้นอนุบาล – ป.6 
ข. ชั้นอนุบาล – ม.3 
ค. ชั้น ป.1– ป.6 
ง. ชั้นป.1– ม.3 

ข้อ 126 นักเรียนยากจน  หมายความตรงตามข้อใด 
ก. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้                   

ต่ ากว่า 40,000  บาท ต่อคน ต่อปี 
ข. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้  ไม่เกิน 40,000  

บาท ต่อคน ต่อปี 
ค. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้  ต่อครัวเรือน   

ต่ ากว่า 40,000  บาท ต่อปี 
ง. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้  ต่อครัวเรือน   

ไม่เกิน 40,000  บาท ต่อปี 
ข้อ 127 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณกี่รายการ 

ก. 3  รายการ 
ข. 4  รายการ 
ค. 5  รายการ 
ง. 6  รายการ 

ข้อ 128เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณตามรายการ
ต้อไปนี้ยกเว้นข้อใด 

ก. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน      
ข. ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน    
ค. ค่าอาหารเสริม(นม) 
ง. ค่าพาหนะในการเดินทาง  

ข้อ 129จากข้อ 128ลักษณะการใช้งบประมาณ  
ให้ใช้ในลักษณะ ตรงกับข้อใด 

ก. แบบถัวจ่าย  
ข. แบบตามรายการที่ได้จัดสรร 
ค. ตามผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นเหมาะสม 
ง. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 130รายการใดใน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนที่สถานศึกษาสามารถจ่ายเป็น
เงินสดได้ 

ก. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน      
ข. ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน    
ค. ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการ

เดินทาง 
ง. ถูกทุกข้อ  
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ข้อ 131 การจ่ายเงินสด ตามข้อ 130 สถานศึกษา
ต้องตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ตรงกับข้อใด 

ก. อย่างน้อย2 คน  
ข. อย่างน้อย3 คน  
ค. อย่างน้อย4คน  
ง. อย่างน้อย5คน  

ข้อ 132  ตามข้อ 131 หลักฐานการจ่ายที่
สถานศึกษาต้องจัดท า ตรงกับข้อใด 

ก. ใช้บิลเงินสดรับเงินเป็นหลักฐาน 
ข. ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
ค. ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 
ง. ใช้ใบก ากับภาษีเป็นหลักฐาน 

ข้อ 133 ค่าอาหารกลางวัน ของเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการ ตรงกับข้อใด 

ก. จัดซื้อวัสดุดิบมาประกอบอาหาร  
ข. จ้างเหมาท าอาหาร  
ค. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง   
ง. สามารถท าได้ทุกรายการ  

ข้อ 134 ค่าพาหนะในการเดินทาง ของเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการ ตรงกับข้อใด 

ก. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง   
ข. จ้างเหมาะรถรับส่งนักเรียน 
ค. สถานศึกษาน าเงินส่วนนี้ไปซื้อรถยนต์และ

น ามารับส่งนักเรียน 
ง. ข้อ ก หรือ ข 

ข้อ 135 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนปกติ  ตรงกับข้อใด 

ก. 500  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 1,500  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 500  บาท /คน/ปี 
ง. 1,500  บาท /คน/ปี  

 

ข้อ 136 จากข้อ 155จัดสรรให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ตรงกับข้อใด  

ก. 30 % ของนักเรียนยากจนทั้งหมด 
ข. 40 % ของนักเรียนยากจนทั้งหมด 
ค. 30 % ของนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร 
ง. 40 % ของนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ 137 จากข้อ 155ถ้าสถานศึกษาที่ท่านเป็น
ผู้บริหารเปิดสอนระดับประถมศึกษา ป.1 –ป.6 มี
นักเรียนทั้งหมด 500 คน  เป็นนักเรียนยากจน 400 
คน และ สพฐ.จัดสรรงบนักเรียนยากจนให้ 300 คน
สถานศึกษาท่านจะได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนกี่คน 

ก. 90  คน 
ข. 120คน 
ค. 160 คน 
ง. 200 คน 

ข้อ 138 จากข้อ 155สถานศึกษาท่านจะได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนเท่าใดในปีการศึกษานี้ 

ก. 90,000บาท 
ข. 120,000บาท 
ค. 160,000บาท 
ง. 200,000บาท 

ข้อ 139หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของโรงเรียนปกติ  ตรงกับข้อใด 

ก. 500  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 1,500  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 500  บาท /คน/ปี 
ง. 1,500  บาท /คน/ปี  

ข้อ 140 จากข้อ 139จัดสรรให้กับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตรงกับข้อใด  

ก. 30 % ของนักเรียนยากจนทั้งหมด 
ข. 40 % ของนักเรียนยากจนทั้งหมด 
ค. 30 % ของนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร 
ง. 40 % ของนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร 
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ข้อ 141 จากข้อ 140ถ้าสถานศึกษาที่ท่านเป็น
ผู้บริหารเปิดสอนระดับประถมมัธยมศึกษามีนักเรียน 
ชั้น ม.1-ม.3 ทั้งหมด 500 คน  เป็นนักเรียนยากจน 
400 คน และสพฐ.จัดสรรงบนักเรียนยากจนให้       
300 คนสถานศึกษาท่านจะได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนกี่คน  

ก. 90  คน 
ข. 120 คน 
ค. 160 คน 
ง. 200 คน 

ข้อ 142 จากข้อ 141สถานศึกษาท่านจะได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนเท่าใดในปีการศึกษานี้ 

ก. 270,000  บาท 
ข. 360,000 บาท 
ค. 480,000 บาท 
ง. 600,000 บาท 

ข้อ 143 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานหมวดค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอนเป็น
งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการ
จัดที่พักให้แก่นักเรียน ในลักษณะอย่างไร  

ก. นักเรียนซึ่งมีถ่ินที่อยู่ไม่สะดวก  ไว้ส าหรับพัก
อาศัย   ทั้งท่ีจัดในและนอกสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาได้ด าเนินการควบคุมดูแล และ
จัดระบบแบบเต็มเวลา 

ข. นักเรียนซึ่งมีถ่ินที่อยู่ห่างไกล ไว้ส าหรับพัก
อาศัย   ทั้งท่ีจัดในและนอกสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาได้ด าเนินการควบคุมดูแล และ
จัดระบบแบบเต็มเวลา 

ค. นักเรียนซึ่งมีถ่ินที่อยู่กันดาร   ไว้ส าหรับพัก
อาศัย   ทั้งท่ีจัดในและนอกสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาได้ด าเนินการควบคุมดูแล และ
จัดระบบแบบเต็มเวลา 

ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ 144 จากข้อ 143จัดสรรให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ระดับใด  

ก. ชั้นอนุบาล – ป.6 
ข. ชั้นอนุบาล – ม.3 
ค. ชั้น ป.1– ป.6 
ง. ชั้นป.1– ม.3 

ข้อ 145 จากข้อ 143ไม่ได้จัดสรรให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา ใด  

ก. นักเรียนในสถานศึกษาทั่วไปแบบประจ า   
ข. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ค. นักเรียนในสถานศึกษาปกติท่ัวไป 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 146 งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)   มี
ทั้งหมดก่ีรายการ 

ก. 4  รายการ 
ข. 5  รายการ 
ค. 6  รายการ 
ง. 7  รายการ 

ข้อ 147 งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)สพฐ.
ได้รับจัดสรรทั้งหมดก่ีรายการ 

ก. 4  รายการ 
ข. 5  รายการ 
ค. 6  รายการ 
ง. 7  รายการ 

ข้อ 148 จากข้อ 147ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ค่าหนังสือเรียน 
ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ง. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อ 149 ค่าหนังสือเรียนในปี 2554 ข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้ใช้ยืมเรียน 
ข. ซื้อให้เลย 
ค. ให้ใช้ยืมเรียนและให้เลย 
ง. ให้สถานศึกษาใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ระหว่างให้ยืมเรียน หรือซื้อให้เลย 
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ข้อ 150 การคัดเลือกหนังสือเรียนมีการพิจารณา
ร่วมกันระหว่าง.....ข้อใดถูกต้อง 

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาภาคี 4 ฝ่าย  
ข.  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
ค. ภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ง. ใช้เฉพาะ ภาคี 4 ฝ่าย  

ข้อ 151 องค์ประกอบ“ภาคี 4 ฝ่าย”ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ตัวแทนครู 
ข. ตัวแทนผู้ปกครอง 
ค. ตัวแทนชุมชน 
ง. ตัวแทนนักเรียน 

ข้อ 152 งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)   
สถานศึกษาต้องจ่ายเป็นเงินสด 

ก. ค่าหนังสือเรียน 
ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ง. ข้อ ข และ ค 

ข้อ 153 งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)   
ผู้ปกครองสามารถสละสิทธิ์ได้ 

ก. ค่าหนังสือเรียน 
ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ง. ข้อ ข และ ค 

ข้อ 154 ค่าอุปกรณ์การเรียนสถานศึกษาใด
ด าเนินการได้ถูกต้อง 

ก. จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียน
ด าเนินการจัดซื้อเอง 

ข. ให้ใบเสร็จรับเงินมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงินสดนั้นมา
แสดงต่อสถานศึกษา 

ค. ผู้ปกครองสละสิทธิ์ได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

ข้อ 155 ค่าอุปกรณ์การเรียน ข้อใดถูกต้อง 
ก. สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด   
ข. เครื่องมือเรขาคณิตกระดาษ A4 
ค. สีเทียน  ดินน้ ามันวัสดุฝึกด้านคอมพิวเตอร์ 

เช่น แผ่นซีดี  
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 156 ค่าอุปกรณ์การเรียน“ระดับก่อนประถม”
สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 100  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 195บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 210บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 230บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 157 ค่าอุปกรณ์การเรียน“ระดับประถมศึกษา”
สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 100  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 195  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 210บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 230บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 158 ค่าอุปกรณ์การเรียน“ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 100  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 195บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 210  บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 230บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 159 ค่าอุปกรณ์การเรียน“ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 100  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 195บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 210บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 230  บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 160 ค่าเครื่องแบบนักเรียนสถานศึกษาใด
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

ก. จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียน
ด าเนินการจัดซื้อเอง 

ข. ให้ใบเสร็จรับเงินมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงินสดนั้นมา
แสดงต่อสถานศึกษา 

ค. เครื่องแบบนักเรียน คนละ 2 ชุด/ภาคเรียน 
ง. ผู้ปกครองสละสิทธิ์ได้ 
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ข้อ 161ค่าเครื่องแบบนักเรียนถ้าเครื่องแบบนักเรียน
มีพอแล้ว สามารถซื้อข้อใดถูกต้อง 

ก. เข็มขัด  รองเท้า  ถุงเท้า 
ข. ชุดกีฬา   
ค. ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 162ค่าเครื่องแบบนักเรียน“ระดับก่อนประถม”
สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 300บาท /คน/ปี 
ข. 360บาท /คน/ปี 
ค. 450บาท /คน/ปี 
ง. 500  บาท /คน/ปี 

ข้อ 163ค่าเครื่องแบบนักเรียน“ระดับประถมศึกษา”
สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 300  บาท /คน/ปี 
ข. 360  บาท /คน/ปี 
ค. 450  บาท /คน/ปี 
ง. 500  บาท /คน/ปี 

ข้อ 164ค่าเครื่องแบบนักเรียน“ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 300  บาท /คน/ปี 
ข. 360  บาท /คน/ปี 
ค. 450  บาท /คน/ปี 
ง. 500  บาท /คน/ปี 

ข้อ 165ค่าเครื่องแบบนักเรียน“ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 300  บาท /คน/ปี 
ข. 360  บาท /คน/ปี 
ค. 450  บาท /คน/ปี 
ง. 500  บาท /คน/ปี 

ข้อ 166  ผู้ปกครองคนหนึ่งมีบุตร 2 คน โดยเรียนที่
ชั้น ป. 1 และชั้น ม.2  ผู้ปกครองท่านนี้จะได้รับ        
เงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนตรงกับข้อใด 

ก. 660  บาท /คน/ปี 
ข. 750  บาท /คน/ปี 
ค. 810  บาท /คน/ปี 
ง. 950  บาท /คน/ปี 

 

ข้อ 167 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสพฐ. 
จัดสรรงบประมาณ มาให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน ตรงกับข้อใด 

ก. 3  กิจกรรม 
ข. 4  กิจกรรม 
ค. 5  กิจกรรม 
ง. 6  กิจกรรม 

ข้อ 168 จากข้อ 167 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กิจกรรมวิชาการ    
ข. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด 
ค. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ง. กิจกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 169 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สถานศึกษา
ต้องจัดอย่างไร 

ก. ต้องจัดอย่างน้อย  1 ครั้ง/คน/ภาคเรียน 
ข. ต้องจัดอย่างน้อย  1 ครั้ง/คน/ปี 
ค. ต้องจัดอย่างน้อย  2ครั้ง/คน/ภาคเรียน 
ง. ต้องจัดอย่างน้อย  2ครั้ง/คน/ปี 

ข้อ 170บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอร์สถานศึกษาต้องจัดอย่างไร 

ก. ต้องจัดอย่างน้อย  20 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน 
ข. ต้องจัดอย่างน้อย  20 ชั่วโมง/คน/ป ี
ค. ต้องจัดอย่างน้อย  40 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน 
ง. ต้องจัดอย่างน้อย  40 ชั่วโมง/คน/ป ี

ข้อ 171 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสพฐ. 
จัดสรรงบประมาณ มาให้สถานศึกษาโดยค านึงถึง
อะไรเป็นส าคัญ ตรงกับข้อใด 

ก. ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพท่ีจะเกิดกับผู้เรียน
เป็นหลัก 

ข. ผลผลิตด้านคุณภาพท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็น
หลัก 

ค. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็น
หลัก 

ง. ความคุ้มค่าที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก 
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ข้อ 172 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“ระดับ
ก่อนประถม”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 215บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 240บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 440บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 475บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 173 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“ระดับ
ประถมศึกษา”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรงกับข้อใด 

ก. 215  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 240  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 440  บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 475  บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 174 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น”สถานศึกษาได้รับจัดสรร ตรง
กับข้อใด 

ก. 215  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 240  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 440  บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 475  บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 175 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย”สถานศึกษาได้รับจัดสรร 
ตรงกับข้อใด 

ก. 215  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข. 240  บาท /คน/ภาคเรียน 
ค. 440  บาท /คน/ภาคเรียน 
ง. 475  บาท /คน/ภาคเรียน 

ข้อ 176  “เงินที่มีผู้มอบให้กับสถานศึกษา เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค”  
ตรงกับข้อใด 

ก. เงินอุดหนุน 
ข. เงินบริจาค 
ค. เงินรายได้สถานศึกษา 
ง. เงินสวัสดิการ 

 

ข้อ 177 จากข้อ 176 ก าหนดไว้กี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท 
ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท 
ง. 5 ประเภท 

ข้อ 178 จากข้อ 177ข้อใดถูกต้อง 
ก. เงินบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์ 
ข. เงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ 
ค. เงินบริจาคแบบทั่วไป 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 179  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค ข้อใดถูกต้อง 

ก. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน และใบ
อนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาค 

ข. สถานศึกษาออกใบส าคัญรับเงิน และใบ
อนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาค 

ค. สถานศึกษาออกใบก ากับภาษี และใบ
อนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาค 

ง. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือ
ขอบคุณให้ผู้บริจาค 

ข้อ 180  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค จ านวน 10 ล้านบาทการลงนามในใบ
อนุโมทนาบัตรข้อใดถูกต้อง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 181  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค จ านวน 8ล้านบาทการลงนามในใบอนุโมทนา
บัตร ข้อใดถูกต้อง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ข้อ 182  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค จ านวน 500,000บาทการลงนามในใบ
อนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ง. ข้อ ข หรือ ค 

ข้อ 183  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปการลงนามในใบ
อนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 184  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 185  ถ้าสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงิน
บริจาค ไม่ถึง 5 ล้านบาท การลงนามในใบอนุโมทนา
บัตร ข้อใดถูกต้อง 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ง. ข้อ ข หรือ ค 

ข้อ 186 บริจาคเงินจ านวนเท่าใด ต้องลงประกาศใน
ราชกิจจานุเษกษา 

ก. ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
ข. ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
ค. ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 
ง. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

ข้อ 187 “เด็กและเยาวชนทั้งชายหญิง ที่สมัครเข้า
เป็นลูกเสือท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา” 
หมายความ ตรงกับข้อใด 

ก. ลูกเสือ 
ข. เนตรนารี 
ค. ยุวกาชาด 
ง. นักศึกษาวิชาทหาร 

ข้อ 188 “ลูกเสือท่ีเป็นหญิงให้เรียกว่า” ข้อใด
ถูกต้อง 

ก. ลูกเสือ 
ข. เนตรนารี 
ค. ยุวกาชาด 
ง. นักศึกษาวิชาทหาร 

ข้อ 189 ท่านในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้
มอบหมายให้หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนเก็บเงินค่า
บ ารุงลูกเสือ  ตรงกับข้อใด 

ก. คนละ5  บาท / ภาคเรียน 
ข. คนละ5  บาท / ปี 
ค. คนละไม่เกิน  5  บาท /ภาคเรียน 
ง. คนละไม่เกิน  5  บาท / ปี 

ข้อ 190 ท่านในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้
มอบหมายให้หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนเก็บเงินค่า
บ ารุงผู้ก ากับลูกเสือ ตรงกับข้อใด 

ก. คนละ10บาท / ภาคเรียน 
ข. คนละ10บาท / ปี 
ค. คนละไม่เกิน  10บาท /ภาคเรียน 
ง. คนละไม่เกิน  10บาท / ปี 

ข้อ 191 หลังจากท่ีสถานศึกษาเก็บเงินค่าบ ารุงผู้
ก ากับลูกเสือ และเงินบ ารุงลูกเสือ สถานศึกษาต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินลูกเสือ ตรงกับข้อใด 

ก. ลส. 13 
ข. ลส. 15 
ค. ลส. 17 
ง. ลส. 19 

ข้อ 192  ใบแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ ตรงกับข้อใด 
ก. ลส. 13            ข.  ลส. 15 
ค. ลส. 17             ง.  ลส. 19 
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ข้อ 193  จากข้อ 192 ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ข้อใดถูกต้อง 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 194 ท่านในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้
มอบหมายให้หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนเก็บเงินค่า
บ ารุงเนตรนารี  ตรงกับข้อใด 

ก. คนละ5  บาท / ภาคเรียน 
ข. คนละ5  บาท / ปี 
ค. คนละไม่เกิน  5  บาท /ภาคเรียน 
ง. คนละไม่เกิน  5  บาท / ปี 

ข้อ 195  ท่านในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้
มอบหมายให้หัวหน้างานยุวกาชาดโรงเรียนเก็บเงินค่า
บ ารุงยุวกาชาด  ตรงกับข้อใด 

ก. คนละ  5  บาท / ปี 
ข. คนละไม่เกิน  5  บาท / ปี 
ค. คนละ  10  บาท / ปี 
ง. คนละไม่เกิน  10  บาท / ปี 

ข้อ 196  ท่านในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้
มอบหมายให้หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนเก็บเงินค่า
บ ารุงลูกเสือ  ท่านจะต้องน าส่งเพื่อบ ารุงลูกเสือโลก
ตรงกับข้อใด 

ก. คนละ 0.5  บาท  
ข. คนละ 1บาท  
ค. คนละ 1.5  บาท  
ง. คนละ 2  บาท  

ข้อ 197 หลังจากท่านหักเงินบ ารุงลูกเสือที่เก็บ
ประจ าปี น าส่งเพื่อบ ารุงลูกเสือโลก สถานศึกษาต้อง
น าเงินส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก. 30 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ข. 40 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ค. 70 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ง. 80 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  

 

ข้อ 198  หลังจากท่านหักเงินบ ารุงลูกเสือที่เก็บ
ประจ าปี น าส่งเพื่อบ ารุงลูกเสือโลก สถานศึกษาเก็บ
เงินไว้ใช้จ่ายในกิจการลูกเสือ ตรงกับข้อใด 

ก. 30 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ข. 40 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ค. 70 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  
ง. 80 % ของยอดหลังหักส่งลูกเสือโลก  

ข้อ 199 “เป็นเงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บกับผู้รับจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อเป็นหลักประกัน
สัญญาจ้าง”ตรงกับข้อใด 

ก. เงินสัญญาจ้าง 
ข. เงินประกันสัญญา 
ค. เงินประกันสัญญาจ้าง 
ง. เงินจ้างประกันสัญญา 

ข้อ 200 จากข้อ 199 สถานศึกษาต้องมีวงเงินจ้าง
ตรงกับข้อใด 

ก. วงเงินจ้าง ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป  
ข. วงเงินจ้าง ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป  
ค. วงเงินจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 
ง. วงเงินจ้าง ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป  

ข้อ 201 จากข้อ 199 สถานศึกษาต้องเรียกเก็บตรง
กับข้อใด 

ก. อัตรา 5 % ของวงเงินในสัญญา 
ข. อัตรา 10 % ของวงเงินในสัญญา 
ค. อัตรา 15 % ของวงเงินในสัญญา 
ง. อัตรา 20 % ของวงเงินในสัญญา 

ข้อ 202 ถ้าสถานศึกษาจ้างทาสีอาคารเรียนทั้งภายใน
ภายนอก  โดยท าสัญญาจ้าง 150,000 บาท 
สถานศึกษาต้องเรียกเก็บเงินประกันสัญญาข้อใด
ถูกต้อง 

ก. 7,500  บาท 
ข. 15,000  บาท 
ค. 22,500  บาท 
ง. 30,000  บาท 
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ข้อ 203 จากข้อ 200 สถานศึกษาต้องเรียกเก็บใน
ลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด 

ก. เงินสด 
ข. เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย และต้องลงนามก่อนยื่น

ท าสัญญา ไม่เกิน 5 วัน 
ค. หนังสือค้ าประกันกับธนาคาร 
ง. พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ข้อ 204ถ้าสถานศึกษาต้องเรียกเก็บเงินประกันสัญญา
จ้างเป็นเงินสด ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ก. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและน าฝาก
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยท าเป็น
หนังสือพร้อมสมุดคู่ฝาก 

ข. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและน าฝาก
กับคลังจังหวัดโดยท าเป็นหนังสือพร้อมสมุด
คู่ฝาก 

ค. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและน าฝาก
บัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 

ง. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและน าฝาก
บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา 

ข้อ 205พ้นก าหนดสัญญาจ้าง สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการตามข้อได้ถูกต้อง 

ก. ต้องส่งคืนคู่สัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 3
วัน  

ข. ต้องส่งคืนคู่สัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 7
วัน 

ค. ต้องส่งคืนคู่สัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 
วัน 

ง. ต้องส่งคืนคู่สัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30
วัน 

ข้อ 206 “เป็นบรรดาเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ ที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร”ตรงกับข้อใด 

ก. เงินรายได้แผ่นดิน 
ข. เงินอุดหนุน 
ค. เงินสวัสดิการ 
ง. เงินรายได้สถานศึกษา 

 

ข้อ 207  ข้อใดเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
ก. ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เช่น ค่าเช่า

ที่ดิน ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ข. เงินค่าใช้บริการที่เก่ียวกับอาคารสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม อบรม 
สัมมนา  

ค. เงินจากการให้บริการเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา เช่น การถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์ 
โทรสาร  

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 208  ข้อใดเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 

ก. เงินที่มีผู้มาบริจาคให้ 
ข. เงินเบี้ยปรับการท าผิดสัญญาลาศึกษาต่อ 
ค. เงินเบี้ยปรับการผิดสัญญา ซื้อ จ้าง โดยเงิน

งบประมาณ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 209 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
วัตถุประสงค์....ให้สถานศึกษาใช้จ่ายตรงกับข้อใด 

ก. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ข. เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการจัด

การศึกษา 
ค. เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือความสะดวกในการจัด

การศึกษา 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 210 จากข้อ 209การด าเนินการของสถานศึกษา
ตรงกับข้อใด 

ก. ท าแผนการปฏิบัติงาน 
ข. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโดย

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ค. ด าเนินการใช้จ่ายตามแผน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 211 “การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา”
สถานศึกษาต้องค านึงสิ่งใดต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด 

ก. ความคุ้มค่า 
ข. ความโปร่งใส 
ค. สามารถตรวจสอบได้  
ง. เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็น

ส าคัญ 
ข้อ 212 ข้อใด ไม่สามารถใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาในการเบิกจ่ายได้ 

ก. เพ่ือจ้างครูสอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะอ านวยการ 

ข. ส าหรับช่วยเหลือนักเรียนยากจน และขาด
แคลน 

ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

ง. ด าเนินงานจัดหารายได้ให้กับสถานศึกษา 
ข้อ 213 สถานศึกษาต้องรายงาน การรับ-จ่าย เงิน
รายได้สถานศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก. ภายใน 15วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 214  จากข้อ 213 สถานศึกษาต้องรายงาน กับ
ใคร 

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 215 อ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งละไม่เกิน  10ล้านบาท 
ข. ครั้งละไม่เกิน  15 ล้านบาท 
ค. ครั้งละไม่เกิน  20ล้านบาท 
ง. ครั้งละไม่เกิน  25ล้านบาท 

 
 

ข้อ 216 อ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งละไม่เกิน  10 ล้านบาท 
ข. ครั้งละไม่เกิน  15 ล้านบาท 
ค. ครั้งละไม่เกิน  20 ล้านบาท 
ง. ครั้งละไม่เกิน  25ล้านบาท 

ข้อ 217 อ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งละไม่เกิน  10 ล้านบาท 
ข. ครั้งละไม่เกิน  15 ล้านบาท 
ค. ครั้งละไม่เกิน  20 ล้านบาท 
ง. ครั้งละไม่เกิน  25 ล้านบาท 

ข้อ 218 อ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งละไม่เกิน  20ล้านบาท 
ข. ครั้งละไม่เกิน  30ล้านบาท 
ค. ครั้งละไม่เกิน  40 ล้านบาท 
ง. ครั้งละเกิน  40 ล้านบาท 

ข้อ 219 กรณีที่สถานศึกษาจ่ายเงินให้กับบุคคล
ธรรมดา เป็นจ านวนเท่าใด สถานศึกษาจึงจะต้องท า
การหักเงินภาษี  ณ ที่จ่าย 

ก. วงเงินตั้งแต่  500  บาทข้ึนไป   
ข. วงเงินตั้งแต่  1,000  บาทข้ึนไป   
ค. วงเงินตั้งแต่  5,000  บาทข้ึนไป   
ง. วงเงินตั้งแต่  10,000  บาทข้ึนไป   

ข้อ 220 จากข้อ 219 สถานศึกษาต้องหักเงินภาษี  
ณ ที่จ่าย ในอัตราตรงกับข้อใด  

ก. ร้อยละ  1  ของราคาสินค้า 
ข. ร้อยละ 5  ของราคาสินค้า 
ค. ร้อยละ  1  ของราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ง. ร้อยละ  5  ของราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
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ข้อ 221 กรณีที่สถานศึกษากรณีจ่ายเงินให้กับห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือ บริษัท  เป็นจ านวนเท่าใด 
สถานศึกษาจึงจะต้องท าการหักเงินภาษี  ณ ที่จ่าย 

ก. วงเงินตั้งแต่  500  บาทข้ึนไป   
ข. วงเงินตั้งแต่  1,000  บาทข้ึนไป   
ค. วงเงินตั้งแต่  5,000  บาทข้ึนไป   
ง. วงเงินตั้งแต่  10,000  บาทข้ึนไป   

ข้อ 222จากข้อ 221 สถานศึกษาต้องหักเงินภาษี  ณ 
ที่จ่าย ในอัตราตรงกับข้อใด  

ก. ร้อยละ  1  ของราคาสินค้า 
ข. ร้อยละ 5  ของราคาสินค้า  
ค. ร้อยละ  1  ของราคาสินค้าก่อนรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ง. ร้อยละ  5  ของราคาสินค้าก่อนรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ข้อ 223เมื่อสถานศึกษาหักเงินภาษี  ณ ที่จ่ายแล้ว
สถานศึกษาต้องด าเนินการ ตรงกับข้อใด  

ก. ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ว่าจ้าง 
ข. ออกใบรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายให้กับ

ผู้รับจ้าง  
ค. ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้ว่าจ้าง 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 224ใบรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายสถานศึกษา
ต้องด าเนินการตามแบบตรงกับข้อใด  

ก. แบบ 4235 
ข. แบบ 4325 
ค. แบบ 4253 
ง. แบบ 4253 

ข้อ 225เมื่อสถานศึกษาหักเงินภาษี  ณ ที่จ่ายแล้ว
สถานศึกษาต้องน าส่งอย่างไร 

ก. ส่งสรรพากรภายใน 7 วัน 
ข. ส่งสรรพากรภายใน 7 วันท าการ 
ค. ส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือน 
ง. ส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  

 

ข้อ 226 จากข้อ 225กรณทีี่สถานศึกษาหักเงินภาษี  
ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดา สถานศึกษาต้องน าส่ง
โดยใช้แบบ ตรงกับข้อใด  

ก. แบบ  ภ.ง.ด. 3 
ข. แบบ  ภ.ง.ด. 5 
ค. แบบ  ภ.ง.ด. 43 
ง. แบบ  ภ.ง.ด. 53 

ข้อ 227 จากข้อ 225กรณทีี่สถานศึกษาหักเงินภาษี  
ณ ที่จ่าย จากเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัท  
สถานศึกษาต้องน าส่งโดยใช้แบบ ตรงกับข้อใด  

ก. แบบ  ภ.ง.ด. 3 
ข. แบบ  ภ.ง.ด. 5 
ค. แบบ  ภ.ง.ด. 43 
ง. แบบ  ภ.ง.ด. 53 

ข้อ 228  ถ้าสถานศึกษาแห่งหนึ่งซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากบริษัทขายดีคอมพิวเตอร์ ในราคา
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเครื่องละ 20,000 บาท โดยบริษัท
ดังกล่าวได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % กับ
กรมการค้าภายในกระทรวงพานิชย์เงินภาษหีัก  ณ ที่
จ่าย ตรงกับข้อใด  

ก. 186บาท 
ข. 186.92 บาท  
ค. 187 บาท  
ง. 187.92 บาท  

ข้อ 229 จากข้อ 228 สถานศึกษาหักเงินภาษี  ณ ที่
จ่าย จากบริษัทขายดีคอมพิวเตอร์ตรงกับข้อใด  จึงจะ
ถูกต้อง 

ก. 186บาท 
ข. 186.92 บาท  
ค. 187 บาท  
ง. 187.92 บาท  

ข้อ 230 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่ายต าแหน่งระดับ 8 
ลงมาตรงกับข้อใด 

ก. 180 บาท/วัน/คน 
ข. 210  บาท/วัน/คน 
ค. 240  บาท/วัน/คน 
ง. 270  บาท/วัน/คน 
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ข้อ 231 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่ายต าแหน่งระดับ 9 
ขึ้นไป ตรงกับข้อใด 

ก. 180  บาท/วัน/คน 
ข. 210  บาท/วัน/คน 
ค. 240  บาท/วัน/คน 
ง. 270  บาท/วัน/คน 

ข้อ 232 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักเดี่ยว ในต าแหน่งระดับ8  
ลงมา ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 1,000  บาท/วัน/คน 
ข. 1,500  บาท/วัน/คน 
ค. 2,200  บาท/วัน/คน 
ง. 2,500  บาท/วัน/คน 

ข้อ 233 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักเดี่ยว ในต าแหน่งระดับ9
ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 1,000  บาท/วัน/คน 
ข. 1,500  บาท/วัน/คน 
ค. 2,200  บาท/วัน/คน 
ง. 2,500  บาท/วัน/คน 

ข้อ 234 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักเดี่ยว ในต าแหน่งระดับ10 
ขึ้นไป  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 1,000  บาท/วัน/คน 
ข. 1,500  บาท/วัน/คน 
ค. 2,200  บาท/วัน/คน 
ง. 2,500  บาท/วัน/คน 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 235 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักคู่ ในต าแหน่งระดับ8  ลง
มา ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 800  บาท/วัน/คน 
ข. 850  บาท/วัน/คน 
ค. 1,200  บาท/วัน/คน 
ง. 1,400  บาท/วัน/คน 

ข้อ 236 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักคู่ ในต าแหน่งระดับ9ให้
เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 800  บาท/วัน/คน 
ข. 850  บาท/วัน/คน 
ค. 1,200  บาท/วัน/คน 
ง. 1,400  บาท/วัน/คน 

ข้อ 237 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง แบบพักคู่ ในต าแหน่งระดับ10ขึ้น
ไป  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 800  บาท/วัน/คน 
ข. 850  บาท/วัน/คน 
ค. 1,200  บาท/วัน/คน 
ง. 1,400  บาท/วัน/คน 

ข้อ 238อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะเหมาจ่าย ในต าแหน่งระดับ8 ลงมา       
ให้เบิกได้ไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 800  บาท/วัน/คน 
ข. 850  บาท/วัน/คน 
ค. 1,200  บาท/วัน/คน 
ง. 1,400  บาท/วัน/คน 
 
 
 

 

ข้อ 239 อัตราค่าเช้าที่พักเดินทางไปราชการใน  
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ราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะเหมาจ่าย ในต าแหน่งระดับ9 ขึ้นไป      ให้
เบิกได้ไม่เกินตรงกับข้อใด 

ก. 800  บาท/วัน/คน 
ข. 850  บาท/วัน/คน 
ค. 1,200  บาท/วัน/คน 
ง. 1,400  บาท/วัน/คน 
 

 
 


