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ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 58
1. ผลลัพธสําคัญที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงใหราชการเปนระบบที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ
และไดรับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน คือ
ก. เพื่อใหสังคมไทยและประชาชนคนไทยดํารงอยูไดอยางสงบสุขและยั่งยืน
ข. เพื่อใหราชการสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางครบถวนสมบูรณ
ค. เพื่อแกปญหาของราชการและสังคมไทยที่สะสมมานาน
ง. เพื่อพัฒนาใหขาราชการมีความสามารถในการมองเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น
2. " การปฏิรูปราชการ" หมายถึง
ก. การปรับปรุงบทบาทภารกิจหนาที่ของภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ข. การปรับเปลี่ยนระบบราชการใหสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคม
ค. การเปลี่ยนรูปแบบของระบบราชการในทุกดาน ตั้งแตบทบาทหนาที่ โครงสราง ระบบงาน
ระบบบริหาร วิธีการทํางาน ระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมคานิยม
ง. การทําใหระบบราชการทันสมัยตามแบบอยางสากล
3. วัตถุประสงคสําคัญของการปฏิรูประบบราชการคือ
ก. เพื่อสรางวัฒนธรรมและคุณคาใหมในวงราชการ
ข. เพื่อสรางความโปรงใสในระบบราชการ
ค. เพื่อใหราชการเปนกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล
ง. ถูกทุกขอ
4. ขอใดตอไปนี้ เปนสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมากที่สุดวาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปราชการ
ก. เปนราชการที่ประหยัด
ข. เปนราชการที่มุงหวังทําจริง
ค. เปนราชการที่ซื่อตรง โปรงใส
ง. เปนราชการที่มีวิสัยทัศน
5. การปฏิรูปราชการครอบคลุมในเรื่องใดตอไปนี้
ก. การพัฒนาขาราชการใหเปนมืออาชีพ
ข. การสรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ค. การปรับปรุงระเบียบงานพัสดุ
ง. ถูกทุกขอ
6. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ก. เพื่อใหมีการใชทรัพยากรของชาติอยางคุมคา
ข. เพื่อใหภาครัฐมีบทบาทเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ
ค. เพื่อใหเปนระบบที่มีความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน
ง. เพื่อใหภาครัฐสามารถนําบริการที่ดีมีคุณภาพสูงไปสูประชาชน
7. ลักษณะที่พึงคาดหวังจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ก. ไมมีทัศนคติในการเปน "เจาคนนายคน"
ข. เปนระบบที่ทันสมัยในสากล
ค. เปนระบบที่มุงเผชิญหนาและแกปญหาอยางจริงจัง
ง. มีทัศนคติของการเปนผูให ผูรับใช
8. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ครอบคลุม แผนงานใดบาง
ก. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
ข. แผนปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
ค. แผนปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุข
ง. แผนปรับเปลี่ยนระบบความมั่นคง
9. ขอใดถือวาสอดคลองกับ " ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม"
ก. ปรับปรุงโครงสรางใหสั้น ยืดหยุน
ข. ปรับขนาดกําลังคนใหมีขนาดที่เหมาะสม
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ค. ปรับปรุงวิธีการทํางานใหรวดเร็ว ทันสมัย
ง. ถูกทุกขอ
10. เพื่อใหการปฏิรูปเกิดผลอยางจริงจังเปนรูปธรรมจําเปนตองอาศัยยุทธศาสตรสําคัญ
ในเรื่องใดบาง
ก. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะและติดตามผล
ข. จัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอกับกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้น
ค. กําหนดอัตรากําลังใหมากๆ
ง. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานอยางจริงจัง และเปนระบบ
11. การจัดตั้งองคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เปนผลที่เกิด
จากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ในขอใด
ก. แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ
ข. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐ
ค. แผนการปรับระบบงบประมาณและพัสดุ
ง. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน บุคคล
12. ขอใด เปนวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงปรารถนา ตามแผนปฏิรูประบบราชการ
ก. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ข. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนการพูดจริง ทําจริง
ค. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนความสามารถ และผลงาน
ง. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนการระมัดระวัง รักษาสิ่งแวดลอม
13. "รางวัลนายกรัฐมนตรี" (Prime Minister Award) เปนรางวัลที่มอบใหในลักษณะใด
ก. บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ชวยเหลือ ทางราชการ
ข. ผูมีสวนสงเสริมสนับสนุนการปราบปราม ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ค. หนวยงานที่เปนตัวอยางในการปฏิรูประบบ ราชการ
ง. หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐดีเดนในการ ใหบริการประชาชน
14. การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ (Thailand International Public Sector Standard Management System and
Outcomes, P.S.O) มีวัตถุประสงคสําคัญคือ
ก. เพื่อลดการพึ่งพาการสูญเสียเงินตราตางประเทศหรือการนํามาตรฐานการใหบริการของตางประเทศ
ข. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของภาครัฐใหมีมาตรฐาน
ค. เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการของ ภาครัฐ
ง. ถูกทุกขอ
15. เหตุผลสําคัญที่ภาครัฐตองปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการคือ
ก. การทํางานในลักษณะประสานสัมพันธ ระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา
ข. การลดความซ้ําซอนและเกิดเอกภาพในการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ค. การลดกําลังคนภาครัฐ และลดสายการบังคับบัญชา
ง. ไมมีขอใดถูก
16. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใหความสําคัญในเรื่องใดนอยที่สุด
ก. ความรับผิดชอบ (Accountability)
ข. กระบวนการ (Process)
ค. ผลผลิต (Output)
ง. ผลลัพธ (Outcome)
17. ความคุมคาของผลลัทธ (Outcome) ที่ไดจากการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์มี
ความหมาย สอดคลอง กับขอใดนอยที่สุด
ก. ตัวชี้วัดผลการทํางาน (KPI)
ข. ความประหยัด (Economy)
ค. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ง. การบรรลุเปาหมายองคกร (Effectiveness)
18. เงื่อนไขที่จะทําใหองคกรบรรลุความสําเร็จของการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ คือขอใด
ก. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและใหการสนับสนุน
ข. การจัดทําระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน
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ค. การพัฒนาบุคลากรและองคกร
ง. ถูกทุกขอ
19. ขอใดตอไปนี้ ไมสามารถบงบอกไดวาองคกรบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์
ก. มีการกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค ผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน
ข. มีคูมือติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกกลุมงาน
ค. มีอาคารสถานที่ อุปกรณครบถวนและสิ่งแวดลอมที่รมรื่นสวยงาม
ง. จัดทําเครื่องมือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
20. การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ จะมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performan
Indicators) อยางชัดเจนไวหลายดาน หมายถึงขอใด
ก. 2 ดาน (ผลผลิต ผลลัพธ)
ข. 3 ดาน (นําเขา ผลผลิต ผลลัพธ)
ค. 4 ดาน (นําเขา ผลผลิต ผลลัพธ ความคุมคา)
ง. 5 ดาน (นําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ความคุมคา)
21. "จํานวน/ครั้ง ที่แสดงถึงการใหบริการตอผูรับบริการ จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนา"
เปนตัวชี้วัดดานใด
ก. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators)
ข. ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)
ค. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators )
ง. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators)
22. ขอความใดตอไปนี้ เปนตัวชี้วัดความคุมคา (Efficiency and Cost - effectiveness
Indicators)
ก. จํานวนทรัพยากรที่ใชในการพัฒนา
ข. จํานวนครั้งที่ใหบริการ
ค. เจาหนาที่ทํางานไดถูกตองรวดเร็วมีคุณภาพ
ง. การแสดงคาใชจายตอหัวตอคนของผลผลิตผลลัพธในแตละโครงการ
23. หากองคกรหรือหนวยงานจะพัฒนาองคกรโดยใชกระบวนการ 5 ส. ทานคิดวา
ขอใด เปนตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcome Indicators)
ก. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสํานักงาน
ข. จํานวนบุคลากรในสํานักงานที่ใหความ รวมมือ
ค. สํานักงานนาดูนาอยูนาทํางานบริการ ประทับใจ
ง. ผูรับบริการพึงพอใจ
24. จากขอ 23 สิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดขององคกร คือขอใด
ก. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสํานักงาน
ข. จํานวนบุคลากรในสํานักงานที่ใหความรวมมือ
ค. สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน บริการ ประทับใจ
ง. ผูรับบริการพึงพอใจ
25. ตัวชี้วัดดานความคุมคาของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคือ ขอใด
ก. เด็กจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดและอยูในสังคมอยางมีความสุข
ข. จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินภายนอกและชุมชนพอใจ
ค. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน
ง. ถูกทุกขอ
26. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนงานสําคัญงานหนึ่งของแผนปฏิรูปงานบริหารภาครัฐใน
แผนงานหลักแผนใด
ก. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ
ข. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ
ค. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
ง. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
27. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนรูปแบบการบริหารที่เนนความรับผิดชอบของรัฐบาลตอ
ประชาชน อยางไร
ก. รัฐตองแสดงวามีผลงานและใหบริการประชาชนเรื่องใดบาง
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ข. รัฐตองแสดงใหเห็นวาผลงานและบริการเปนประโยชนตอประชาชนอยางไร
ค. รัฐตองอธิบายใหประชาชนรูวากิจกรรมที่ทําเปนการใชเงินภาษีอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุมคา
ง. ถูกทุกขอ
28. สมการผลสัมฤทธิ์ ขอใดเขียนไดถูกตอง
ก. ผลสัมฤทธิ์ (Results) =ปจจัยนําเขา (Inputs) + ผลผลิต (Outputs)
ข. ผลสัมฤทธิ์ (Results) =ผลลัพธ (Outcomes) - ผลผลิต (Outputs)
ค. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ (Outcomes)
ง. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) - ผลลัพธ (Outcomes)
29. ความหมายของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ขอใดถูกตอง
ก. การจัดหาใหไดทรัพยากรการบริหารมาอยางประหยัด (Economy)
ข. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ค. การไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ (Effectiveness)
ง. ถูกทุกขอ
30. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะเนนที่ผลลัพท (Outcomes) ของงานโดยใหความสําคัญที่ใด
ก. การกําหนดพันธกิจ
ข. วัตถุประสงคของงาน/โครงการ เปาหมายที่ชัดเจน
ค. การกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก
ง. ถูกทุกขอ
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดตอไป
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