แบบทดสอบ KM
เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
1. การเดินทางไปอบรม 1 วัน สามารถขอใช้รถราชการได้หรือไม่
ก. สามารถขอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการไปอบรมที่เกี่ยวกับราชการ
ข. สามารถขอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการเดินทางในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ค. ไม่สามารถขอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
ง. ไม่สามารถขอใช้ได้ เนื่องจากกรมฯสามารถให้เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้
2. กรณีเช่าบ้านอยู่อาเภอเมือง และเบิกค่าเช่าซื้ออยู่ ต่อมายื่นคาร้องขอย้ายอีกอาเภอหนึ่ง สามารถ
เบิกค่าเช่าซื้อต่อเนื่อง ได้หรือไม่
ก. สามารถเบิกได้ เนื่องจากยังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นอยู่
ข. ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในอาเภอเดิม
ค. สามารถเบิกได้ เนื่องจากได้รับคาสั่งให้เดินทางตามคาร้องขอของตนเอง
ง. ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากได้ยื่นคาร้องขอย้าย และได้รับคาสั่งให้เดินทางตามคาร้องขอของ
ตนเอง
3. ในแบบ ส2/1 พบว่าหัวหน้าสายตรวจและลูกจ้างออกตรวจปราบปรามจริง แต่หัวหน้าสายตรวจ
ไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนั้น ลูกจ้างมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่
ก. สามารถเบิกได้ เนื่องจากมีหน้าที่ในการจับกุม
ข. ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากหัวหน้าสายตรวจไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ค. สามารถเบิกได้ เนื่องจากมีหลักฐานในแบบ ส2/1 ว่าได้ออกตรวจปราบปรามจริง
ง. ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่มีคาสั่งให้ออกตรวจปราบปราม
4. กรณีบุตรทางานรับราชการ แต่อายุไม่ถึง 25 ปี สามารถเบิกได้หรือไม่
ก. สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 – 4 ของผู้มีสิทธิ
ข. สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 – 4 ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ
3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
ค. สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 – 3 ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ
3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
ง. ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ ถึงแม้จะอายุไม่ถึง 25 ปีก็ตาม

-25. รับใบอนุญาตหลังปิดบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2561 ระบบรับเงินวันที่ 1 ตุลาคม 2561
จะต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน อย่างไร
ก. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นประจาปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากวันที่ในใบเสร็จยังเป็น
วันที่ของปีงบประมาณ 2561
ข. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นประจาปีงบประมาณ 2562 และหมายเหตุเป็นการรับชาระ
เงินหลังปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2561
ค. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นประจาปีงบประมาณ 2561 และหมายเหตุเป็นการรับชาระ
เงินหลังปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2561
ง. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นประจาปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากวันที่ในใบเสร็จเป็นวันที่
ของปีงบประมาณ 2562
6. วันที่มีการรับเงินรายได้และได้นาฝากเข้าบัญชีพักกระแสรายวันทั้งหมด ต้องจัดทาเงินคงเหลือ
ประจาวัน หรือไม่
ก. ต้องจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ข. ไม่ต้องจัดทา เนื่องจากไม่มีเงินสดอยู่ในมือ
ค. ไม่ต้องจัดทารายงานเงินคงเหลือ เนื่องจากไม่มีเงินคงเหลือเลย
ง. ไม่ต้องจัดทา เนื่องจากนาฝากเข้าบัญชีพักกระแสรายวันเรียบร้อยแล้ว
7. ลูกจ้างชั่วคราวสามารถเป็นผู้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันได้หรือไม่
ก. สามารถจัดทาได้ แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข. ไม่สามารถจัดทาได้ เนื่องจากไม่มีอานาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติตามโครงสร้างอัตรากาลัง
ค. ไม่สามารถจัดทาได้ เนื่องจากไม่มีคาสั่งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
ง. สามารถจัดทาได้ แต่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้
8. กรณีมีใบส่งตัวไปเอ็กซเรย์ แล้วไปเข้าเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกได้หรือไม่
ก. เบิกไม่ได้ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐ
ข. เบิกได้ เนื่องจากโรงพยาบาลที่รักษาไม่ได้เป็นผู้ส่งตัวไป
ค. เบิกไม่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลที่รักษาเป็นผู้ส่งตัวไป
ง. เบิกได้ เนื่องจากโรงพยาบาลที่รักษาเป็นผู้ส่งตัวไป

-39. ใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง สามารถนามาเบิกได้หรือไม่
ก. เบิกไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นโรงพยาบาลของรัฐ
ข. เบิกได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์
ค. เบิกไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับรองให้เป็นหน่วยให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์
ง. เบิกไม่ได้ เนื่องจากเทียบเท่าเป็นโรงพยาบาลเอกชน
10. ข้าราชการเขียนคาร้องขอย้ายฝ่ายอานวยการ ไปอยู่ฝ่ายปราบปราม สาขาเมือง โดยสานักงาน
ตั้งอยู่ในท้องที่เดิม สามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อได้หรือไม่
ก. เบิกไม่ได้ เนื่องจากเป็นความประสงค์ขอย้ายของตนเอง
ข. เบิกได้ เนื่องจากเขียนคาร้องขอย้ายไปอยู่ในท้องที่เดิม
ค. เบิกไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้เขียนคาร้องขอย้ายไปต่างท้องที่
ง. เบิกได้ เนื่องจากมีคาสั่งให้ไปช่วยราชการในท้องที่นั้น

.................ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านคะ...........................

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
5 มีนาคม 2562

เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบ เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ข้อ 1 ก.

ข้อ 2 ง.

ข้อ 3 ค.

ข้อ 4 ค.

ข้อ 5 ข.

ข้อ 6 ก.

ข้อ 7 ง.

ข้อ 8 ง.

ข้อ 9 ข.

ข้อ 10 ข.

สรุปผลการทาแบบทดสอบ ปรากฏผลดังนี้
- บุคลากรทั้งหน่วยงาน จานวน
- มีบุคลากรเข้าร่วมการจัดการความรู้
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%
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ของเจ้าหน้าที่ทั้งพื้นที่
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
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