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ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 60
1. การดําเนินการใหบรรลุผลลัพทฺปนปลายไดมีการพัฒนามาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฎิบั
ประกอบดวยมิติตางๆ ไดแก
ก. ผลงานหรือผลผลิตที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน
ข. ผลลัพทที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน
ค. ผลลัพธบั้นปลายและระบบปองกันผลลัพธบั้นปลายที่ไมพึงประสงค
ง. ถูกทุกขอ
2. เหตุที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานใหมเนื่องจากขอใด
ก ขาราชการมีจํานวนลดลง สืบเนื่องมาจากการปรับลดภารกิจภาครัฐจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานใหสอดคลองกัน
ข เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญเขารับราชการเพื่อวัตถุประสงคในการเปนเจาคนนายคน
ค วัฒนธรรมและคานิยมเดิมไมสอดคลองกับระบบการทํางานตามรูปแบบตะวันตก
ง วัฒนธรรมและคานิยมเดิมยึดถือความพอใจของผูบังคับบัญชามากกวาผูรับบริการหรือผลสัมฤทธิ์ของ
3. วัฒนธรรมและคานิยมขอใด ที่สอดคลองกับการทํางานเพื่อประชาชน
ก การใหบริการพิเศษแกผูมีบุญคุณ
ข การตั้งใจปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยไมโตแยง
ค การทํางานอยางมืออาชีพและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนเอง
ง การทํางานโดยมีเปาหมายเพื่อการเปนผูมีเกียรติในสังคม
4. สํานวนไทยขอใด ที่มีความหมายตรงกับคานิยมของสังคมไทยในเรื่องการเคารพเชื่อฟงผูใ
ก สิบพอคาไมเทาพระยาเลี้ยง
ข อยาเอาไมซีกไปงัดไมซุง
ค เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด
ง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
5. แนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความดวยความโปรงใสคือพฤติกรรมการทํางานตามขอใด
ก การปฏิบัติตอผูมาขอรับบริการดวยความจริงใจตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบ
ข การมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา โดยมีแผนการทํางานและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน สามารถแจงใหผม
ู าติดตองานทราบได
ค การใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันเสมอภาค ทั่วถึงและเปนธรรม
ง การสงคืนของขวัญที่ผูมาติดตอนํามามอบให โดยอธิบายใหเขาใจวาไมอาจรับไวไดแลวรีบรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ
6. ผลที่จะไดรับจากการนําคานิยมสรางสรรค 5 ประการมาเปนหลักในการทํางาน มีดังตอไปนี
ก. การไมถูกชี้นําในการตัดสินใจและการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ
ข. เจาหนาที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบและขั้นตอนการทํางาน
ค. รักและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานทําใหเกิดการทํางานเปนทีม
ง. ถูกทุกขอ
7. หลักการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี ขอใดที่สอดคลองกับคานิยมสรางสรรค "มุงผลสัมฤ
ของงาน"
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักความมีสวนรวม
ค. หลักความรับผิดชอบ
ง. หลักความคุมคา
8. ความประพฤติขอใดที่อยูในขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2537
ก. ทํางานโดยยึดผลลัพทของงานเปนหลัก
ข. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
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ค. ละเวนการนําผลงานคนอื่นมาเปนของตน
ง. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได
9. การปลูกฝงคานิยมสรางสรรค และจรรยาบรรณใหบังเกิดผล ผูบังคับบัญชาควรดําเนินการ
ตามขอใด
ก. สอนใหจํา ทําใหดู อยูใหเห็น
ข. สรางความเขาใจ เกิดการยอมรับ นําไปปฏิบัติเอง
ค. สรางความชัดเจน เนนความเขาใจ ใหคุณใหโทษ
ง. ถูกทุกขอ
10. เปาหมายสําคัญของการใหเจาหนาที่ของรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในทุกวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คือขอใด
ก. เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูที่เปน
เจาหนาที่ของรัฐ
ข. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพตนเอง
ค. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ใหอยูในระดับที่แขงขันกับผูอื่นได
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใดเปนแนวคิดเรื่อง Good Governance ที่ถูกตอง
ก. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ข. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน
ค. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
ง. เปนการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
12. Good Governance ตรงกับศัพทบัญญัติของไทยในขอใด
ก. ธรรมรัฐ
ข. ธรรมาภิบาล
ค. ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
13. ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหมายถึงขอใด
ก. การสงเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ข. แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาช
รวมกันไดอยางสงบสุข
ค. การใชอํานาจในการบริหารกิจกรรมตางๆ ของประเทศใหประชาชนทุกระดับอยูรวมกันอยางสันติ
ง. ระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ของสังคมเพื่อใหอยูรวมกันอยางสงบและสันติสุข
14. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหภาครัฐตองมีการปฏิรูประบบราชการดวยการนําหลักการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมาปรับใชในการบริหารราชการที่ถูกตองที่สุด
ก. เพื่อชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ข. เพื่อปรับวัฒนธรรมการบริหารใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค. เพื่อใหมีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคลองกับความตองการของประช
ง. เพื่อใหมีกระบวนการทํางานที่โปรงใส
15. ขอใด เปนหลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ก. หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
ข. หลักความซื่อสัตย หลักกลายืนหยัด หลักความโปรงใส
ค. หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา
ง. ขอ ก และขอ ค
16. การปฏิบัติงานของภาครัฐที่ใหประชาชนตรวจสอบไดตรงกับหลักการระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ขอใด
ก. หลักความมีสวนรวม
ข. หลักความโปรงใส
ค. หลักนิติธรรม
ง. หลักความรับผิดชอบ
17. การปฏิบัติราชการดวยความชอบธรรมตามระบบการบริหารงานบุคคลจัดไดวาตรงกับ
หลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ขอใด
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ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักความรับผิดชอบ
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความโปรงใส
18. การทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ทันสมัย รัดกุม รวดเร็ว เขาใจ
และมีการเผยแพรใช จัดอยูในหลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใน ขอ
ก. หลักความคุมคา
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความรับผิดชอบ
19. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหความสําคัญกับเรื่องใด
ก. ผลสําเร็จของงาน
ข. มาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles
ค. การกําหนดพันธกิจขององคกร และแผนกลยุทธในการดําเนินงาน
ง. การวางแผนงบประมาณและการติดตามงบประมาณ
20. ในกระบวนการวางแผนงบประมาณ ทานคิดวาสิ่งที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ คือ
ก. การกําหนดแผนดําเนินงาน
ข. การกําหนดผลผลิตและผลลัพทจากการดําเนินงาน
ค. การจัดทําแผนกลยุทธและการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนดําเนินงาน
ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก
21. การจัดทําประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเ
ผลงาน (PBB) จะจัดทําไวกี่ป
ก. 3 - 5 ป
ข. 2 - 3 ป
ค. 3 - 4 ป
ง. 1 - 2 ป
22. ทานคิดวาวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง
ก. เพื่อจัดซื้อจัดจางโดยมีตนทุนต่ําที่สุด
ข. เพื่อใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได
ค. เพื่อลดความสูญเสียจากการลงทุนในพัสดุใหนอยที่สุด
ง. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรไมใหเกิดปญหา
23. ระบบบัญชีหนวยงานจะตองจัดทํากอนที่หนวยงานจะเขาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผ
คือขอใด
ก. ระบบบัญชีเกณฑเงินสด
ข. ระบบบัญชีเกณฑจายจริง
ค. ระบบบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย
ง. ถูกทุกขอ
24. ตามหลักการบัญชี สินทรัพยขององคกร หมายถึงขอใด
ก. ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ข. ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน
ค. เงินสด ทรัพยสินอื่นที่องคกรมีไวเพื่อขายหรือเพื่อใชประกอบการขององคกร
ง. เงินสดและทรัพยสินอื่นที่องคกรมีไวเพื่อขายหรือเพื่อใชประกอบการขององคกร
25. ขอใดตอไปนี้ เปนรูปแบบของการรายงานทางการเงินที่หนวยงานจําเปนตอง
ดําเนินการในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ก. รายงานการใชจายจริง
ข. รายงานการรับจายเงินงบประมาณแผนดิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนเจาของ
26. รูปแบบรายงานที่หนวยงานจะตองเสนอสํานักงบประมาณ กอนการไดรับจัดสรรงบประมา
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คือ
ก. แผนการปฏิบัติงานประจําป
ข. แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ค. แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ง. ถูกทุกขอ
27. ขอใดไมใชจุดออนของการตรวจสอบและควบคุมภายในขององคกรภาครัฐในปจจุบัน
ก. การทุจริตในหนวยงาน
ข. ขาดการจัดแบงภาระหนาที่เพื่อผลดานการตรวจสอบและควบคุม
ค. การมอบอํานาจใหกับผูตัดสินใจเพียงคนเดียว
ง. การควบคุมตรวจตราไมเพียงพอ
28. ทานคิดวามาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles คืออะไร
ก. วิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานทางการงบประมาณ 7 เรื่อง
ข. มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารองคกร
ค. เงื่อนไขที่หนวยงานจะตองดําเนินการกอนเขาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ง. แผนการปรับปรุงระบบงบประมาณ 7ขั้นตอน
29. ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม บทบาทของผูตรวจสอบภายใน คือขอใด
ก. การตรวจสอบเพื่อการบริหาร
ข. เลือกกิจกรรมตรวจสอบที่มีความเสี่ยงตอองคกรสูง
ค. ตรวจสอบในเชิงรุก กาวหนาและสรางสรรค
ง. ถูกทุกขอ
30. ทานคิดวาขอใดไมใชความสําคัญตอองคกรของการตรวจสอบภายใน
ก. บุคลากรจะมีความเกรงกลัวผูบริหารมากขึ้น
ข. สงเสริมใหมีการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ค. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ง. ใหสัญญาเตือนภัยลวงหนา
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดตอไป
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