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ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 59
1. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใชเทคนิคในการบริหารแบบใดบาง
ก. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement)
ข. การเทียบงาน (Benchmarking)
ค. การวางแผนองคการและแผนกลยุทธ (Corporate and Strategic Planning)
ง. ถูกทุกขอ
2. ขอใดที่ไมใชลักษณะขององคการที่บริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ก. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม
ข. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน/โครงการตางๆ พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
ค. การตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง
ง. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันในการทํางานที่สรางสรรค
3. ความสําคัญของการวางแผนองคการและการวางแผนกลยุทธ คือขอใด
ก. เปนการกําหนดกรอบการทํางานที่กวางไกลใหแกการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ข. ทําหนาที่เปนตัวประสานระหวางวัตถุประสงคระดับสูงขององคการกับเปาหมายองคการในระดับปฏิบั
ค. ใชประสานแผนงานระดับกรม กระทรวงใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกขอ
4. เทคนิค " การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement)" ประกอบดวย
ก. การกําหนดเปาหมายและการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายที่ตั้งไว
ข. ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล
ค. การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการ การจัดสรรงบประมาณและการใหแรงจูงใจแกเจาหนาที่ดวย
ง. การตัดสินใจที่ดีของผูบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานโครงการบรรลุผลที่เปนประโยชนตอสังคม
สมตามความคาดหวังของประชาชน
5. เทคนิค " การเทียบงาน (Benchmarking)" หมายถึง
ก. การหาองคการที่ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในสาขาเดียวกับองคการที่เราทําอยู
ข. การเปรียบเทียบผลงานและกระบวนการทํางานกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด(Best Practice)
ค. การหาทางปรับปรุงกระบวนงานใหดีขึ้นและสามารถเทียบไดกับผลการปฏิบัติงานขององคการที่เปน
เทียบ
ง. ถูกทุกขอ
6. องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ ไดแก
ก. การเขาถึง/สะดวกในการไปรับบริการ
ข. ความไมยุงยาก /งายตอความเขาใจ
ค. การใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและปลอดภัย
ง. ถูกทุกขอ
7. ขอใด คือตัวอยางการติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)
ก. การสํารวจจํานวนผูใชบริการ
ข. การสังเกตผลการใหบริการ
ค. การสังเกตความรูสึกของผูรับบริการ
ง. ถูกทุกขอ
8. ประโยชนของการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ก. ชวยทําใหผลผลิตที่ตองการมีความชัดเจนขึ้น
ข. ชวยในการจัดทําและแสดงเหตุผลในการประเมินผล
ค. ชวยสงเสริมความนาเชื่อถือขององคการและทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ง. ชวยในการปรับปรุงการสื่อสารระหวางเจาหนาที่โครงการและผูบริหาร
9. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators) ที่มักใชในระบบการวัดผลสัมฤทธิ์
ของโครงการภาครัฐ ไดแก
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ก. จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษา
ข. จํานวนแพทยพยาบาลในโรงพยาบาล
ค. คาใชจายตอหัวของผูปวยที่ไดรับการรักษา
ง. เวลาเฉลี่ยในการใหบริการตรวจรักษาผูปวย
10. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ไดแก
ก. จํานวนครูผูสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ข. คาใชจายตอหัวของนักเรียนประถมศึกษา
ค. จํานวนนักเรียนประถมศึกษาที่สอบไดเลื่อนชั้น
ง. เกรดเฉลี่ยของนักเรียนประถมทั้งหมด
11. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) ไดแก
ก. จํานวนเจาหนาที่ใหบริการทําบัตรประชาชน
ข. คาใชจายในการใหบริการทําบัตรประชาชน
ค. จํานวนผูมาใชบริการทําบัตรประชาชน
ง. เวลาเฉลี่ยในการใหบริการทําบัตรประชาชน
12. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความคุมคา (Efficiency and Cost-effectiveness Indicators
ไดแก
ก. คาใชจายตอหัวของเกษตรกรผูเขาอบรม
ข. จํานวนเกษตรกรผูเขารับการอบรม
ค. จํานวนวิทยากรที่ใหความรูในการฝกอบรมเกษตรกร
ง. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
13. เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ขึ้นกับ
ก. ผูบริหารมีความรูในการวางแผนกลยุทธ และการวัดผลการปฏิบัติงาน
ข. การจัดทําระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน
ค. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและสนับสนุน
ง. ถูกทุกขอ
14. การปรับเปลี่ยนสูการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของประเทศอังกฤษ
ก. สรางความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากหนวยงานที่มุงควบคุมเปนองคกรที่มุงลูกคาเพิ่มขึ้น
(Customer - Oriented)
ข. การประกาศสัญญาประชาคม (Citizen's Charter)
ค. การปฏิรูปมาตรฐานการบริกการ (Service Standard Reforms)
ง. ถูกทุกขอ
15. วิธีการใดนําไปสูความสําเร็จในการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของประเทศอังกฤษ
ก. การใชแผนกลยุทธและแผนดําเนินการประสานคนและกิจกรรมใหมุงสูเปาหมาย
ข. การใชผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอประชาชน
ค. การใหความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรและสิ่งจูงใจแกผูบริหาร
ง. ถูกทุกขอ
16. ขอใด คือเหตุผลที่ถูกตองที่สุดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่ใหความสนใจ
การบริการประชาชนของรัฐมากขึ้น
ก. เพราะประชาชนเปนกลุมประชากรที่มากที่สุดของประเทศ
ข. เพราะมีกฎหมายกําหนดใหภาครัฐตองบริการประชาชน
ค. เพราะจุดประสงคของหนวยงานภาครัฐคือความพึงพอใจของประชาชน
ง. เพราะตองการสรางความมั่นคงแหงรัฐความอยูดีกินดี ความเรียบรอยของสังคม
17. ขอใดขอใดคือความคาดหวังของรัฐบาลที่มีตอองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ
ก. ใหเปนหนวยงานที่มีคุณภาพและการใหบริการประชาชนสูความเปนเลิศ
ข. ใหเปนหนวยงานที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและสังคม
ค. ใหเปนหนวยงานที่เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
ง. ใหเปนหนวยงานที่เปนกลไกหรือเครื่องมือสําคัญในการบริหารภาครัฐ
18. หากหนวยงานรัฐตองปรับปรุงการเสริมสรางคุณภาพการใหบริการประชาชนจะตอง
ดําเนินการในเรื่องใด
ก. การปรับปรุงวิธีการทํางาน
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ข. การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ค. การปรับปรุงตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ
ง. ถูกทุกขอ
19. มิติสําคัญที่ประชาชนคาดหวังจะไดรับจากบริการของรัฐ
ก. ความรวดเร็ว ความสะดวก การมีสวนรวมกับประชาชน
ข. ความมีอุดมการณของขาราชการ การเปนที่พึ่งของประชาชน ความเสมอภาค
ค. ความเปนธรรม การมีสวนรวมกับประชาชน ความรวดเร็ว
ง. ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และความ เปนธรรม
20. ปญหาที่ประชาชนประสบมากที่สุด เมื่อไปใชบริการจากหนวยงานรัฐ
ก. เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ
ข. การไดรับบริการที่ลาชา ตองรอนาน
ค. ขั้นตอนการใหบริการมีมากและซ้ําซอน
ง. เจาหนาที่ไมใหความสะดวก หรือคําแนะนํา
21. มิติของการบริการของรัฐ จากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2540 มีหลากหลายแตกตางกันไป ไดแก
ก. การเปนผูจัดใหมี ดูแลใหมี
ข. กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน
ค. การคุมครองและพัฒนา
ง. ถูกทุกขอ
22. รัฐบาลไดกําหนดใหมีปแหงการสงเสริมการบริการประชาชนของรัฐ เริ่มตั้งแตเมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2539
ข. ป พ.ศ. 2540
ค. ป พ.ศ. 2542
ง. ป พ.ศ. 2545
23. การสรางคุณภาพใหบริการประชาชนของรัฐ
ก. ปรับปรุงระบบวิธีทํางาน
ข. ปรับปรุงสิ่งแวดลอมสถานที่ทํางาน
ค. ปรับปรุงเจาหนาที่ผูใหบริการ
ง. ถูกทุกขอ
24. หลักการที่สําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532
ก. เปลี่ยนวิธีปฎิบัติราชการใหเปนระบบเปด
ข. ใหการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐมีความโปรงใสตรวจสอบได
ค. ปรับปรุงการบริการของรัฐโดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ
ง. ถูกทุกขอ
25. ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการใหบริการ หรือภาพสามเหลี่ยมแหงการบริการ (The Servi
Triangle) ไดแก
ก. ขาราชการผูใหบริการทุกระดับตองไดรับการสรรหา พัฒนา และปรับพฤติกรรมวิธีการทํางานใหเนน
ความสําคัญของประชาชน
ข. การมีกลยุทธการบริการเพื่อใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย ยึดหลักพื้นฐานของการสนองตอบความตอ
ของประชาชนไดอยางจริงจัง
ค. การมีระบบงานใหบริการประชาชนเปนเรื่องเรียบงายประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการ
ง. ถูกทุกขอ
26. แผนการพัฒนาการบริการมีขั้นตอนและวิธีการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาช
ประทับใจ และไดรับประโยชนสูงสุด ขอใดไมใชขั้นตอนที่ถูกตอง
ก. ผูบริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลาในการบริการ
ข. มีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการที่ดีและการพัฒนาความสามารถในการใหบริการตอไป
ค. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายนอกองคกรใหดีขึ้นตลอดเวลา
ง. รณรงคสรางปลูกฝงวัฒนธรรมในการบริการขององคการ
27. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 ไดระบุไวอยางชัดเจนในการใหบ
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ประชาชนอยางดี มีประสิทธิภาพ ขอใดไมถูกตอง
ก. มาตรา 92 ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งราชก
ได
ข. มาตรา 94 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง ไม
เปนความผิดวินัย
ค. มาตรา 95 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน
อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ง. มาตรา 99 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใ
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีมูลเหต
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
28. เมื่อประชาชนโทรศัพทมาขอขอมูล ตอผิดแผนก ตอผิดคน ไมรูวาเรื่องนี้ควรถามใครดี
คําตอบทางโทรศัพทควรจะบอกวา
ก. " ขอโทษคะ คุณโทรมาผิดคนแลว โทรมาใหมนะคะ"
ข. "เสียใจคะ ไมใชคะเดี๋ยวจะโอนสายใหนะคะ รอสักครู"
ค. "ไมเปนไรคะ ดิฉันจะโอนสายใหนะคะ แตบอกชื่อและเบอรโทรศัพทของคุณไวกอนเพื่อสายหลุด
จะไดโทรกลับ"
ง. " วันหลังคอยโทรมาใหมนะคะ เขาชื่อแอดคะ"
29. ขอความในขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. การจัดทํา PSO เปนการยกระดับมาตรฐานของภาคราชการทั้งระบบและเปนแนวคิดพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของประเทศไทย
ข. การจัดทํา PSO. มุงเนนผลสัมฤทธิ์รวมของภาคราชการทั้งระบบและเนนใหทุกหนวยงานภาครัฐ
พัฒนามาตรฐานของผลลัพทโดยเนนถึงผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง
ค. การจัดทํา PSO จะทําใหระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ง. การจัดทํา PSO มุงเนนคุณภาพในการใหบริการเฉพาะบางสวนของหนวยงานที่เปนภาพยอย
30. ขอใดไมใชระบบมาตรฐานคุณภาพดานการบริหารจัดการ
ก. ระบบขอมูล ระบบสื่อสาร ระบบการตัดสินใจ
ข. ระบบการพัฒนาบุคคล ระบบการตรวจสอบถวงดุล ระบบการมีสวนรวม
ค. ระบบการบริการภาคเอกชน ราชการ ระบบความโปรงใส ระบบความคุมคา
ง. ระบบการประเมินผล ระบบการคาดคะเน แกไขวิกฤต ระบบวัฒนธรรมและจรรยา บรรณวิชาชีพ
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดตอไป
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