
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่.10.. 
สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่องแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างรัฐกับ 
  การปกครองท้องถิ่น 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถาม แล้วเขียนวงกลางรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

ข้อ 1 ท้องถิ่นที่มีสถานะจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามกฎหมายไทยอย่างเป็น
ทางการมีทั้งหมดกี่แห่ง 

ก. 1 แห่ง 
ข. 2 แห่ง 
ค. 3 แห่ง 
ง. 4 แห่ง 
จ. 5 แห่ง 

ข้อ 2. ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง ตรวจสอบ และก ากับ
ดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางท่ีเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายฉบับใด 

ก. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ง. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 
จ. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ข้อ 3. พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ท่ีได้รับพิจารณาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก (ตามประกาศ กนพ. ที่ 
1/2558) 

ก. แม่สอด  
ข. สะเดา  
ค. หาดใหญ่ 
ง. อรัญประเทศ 
จ. ตราด 



 

ข้อ 4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ก. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป 
ข. โครงสร้างการบริหารงานมีความยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
ค. ตอบสนองความต้องการเฉพาะพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 
ง. พ้ืนที่ซึ่งประกาศให้เป็นเขตปกครองตนเอง 
จ. พ้ืนที่ซึ่งประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ข้อ 5 การเคารพต่อปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในแต่ละพื้นที่เป็นฐานคิดจากแนวคิด

พื้นฐานในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแนวคิดใด 

ก. แนวคิดความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น 
ข. แนวคิดเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 
ค. แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) 
ง. แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาต (Asymmetric Decentralization) 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 6 บุคคลใดเป็นผู้น าเสนอและท าให้แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาต (Asymmetric 
Decentralization) ได้รับความยอมรับเป็นที่รู้จัก 

ก. ชาร์ลส์ ทาร์ลตัน (Charles Tarlton)  
ข. คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ (Karl Heinrich Marx) 
ค. ฌ็อง ฌัก รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) 
ง. อาร์. เอ. ดับเบิลยู. โรดส์ (R.A.W. Rhodes)  
จ. มาร์ก เบเวียร์ (Mark Bevir) 

ข้อ 7 กรณีอาเจะห์ (Aceh) สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการพื้นที่จ าเพาะว่าด้วยชาติพันธุ์
หรือวัฒนธรรมผ่านความส าเร็จเรื่องใด 

ก. การลดความขัดแย้งผ่านการต่อรองระหว่างความต้องการของประชากรในพ้ืนที่กับรัฐบาลกลาง 
ข. ความส าเร็จในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ค. ความส าเร็จในการสร้างเขตการค้าเสรีอาเจะห์ (Aceh) 
ง. ความส าเร็จในการสร้างศูนย์การทางการค้าและการส่งออกของประเทศอินโดนีเซีย 
จ. ถูกทุกข้อ 

 



 

ข้อ 8 องค์ประกอบของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญอะไรบ้าง 

ก. ความจ าเพาะของพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล 
ข. ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม เครื่องมือและทรัพยากรทางการ

บริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน 
ค. อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม เครื่องมือและทรัพยากรการบริหารจัดการ การจัดเก็บภาษี การจัดท า

บริการสาธารณะ 
ง. ความจ าเพาะของพ้ืนที่ ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการบุคคล การบริการ

สาธารณะ 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 9 อ านาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม (Specail Authorities) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่มีความแตกต่างจากรูปแบบท้องถิ่นทั่วไปมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง  

ก. มีอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
ข. การจัดเก็บภาษีรายได ้
ค. มีอ านาจเพียงพอสามารถบริหารจัดการกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพที่มีความจ าเพาะใน

พ้ืนที่นั้นอย่างมีเอกภาพ 
ง. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการให้บริการสาธารณะ  
จ. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย 

ข้อ 10 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมาจากอะไรบ้าง 

ก. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
ข. ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากยาสูบ ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากโรงแรม 
ค. รายได้จากทรัพย์สิน ภาษีบ ารุงท้องที ่
ง. ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุง ค่าบริการสาธารณะ 
จ. การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และเงินอุดหนุน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่..10.. 
สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัมพันธภาพระหว่างรัฐ
  กับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถาม แล้วเขียนวงกลางรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

ข้อ 1 หากพิจารณาหลักการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การจัดตั้งเมืองศูนย์กลางการบิน 
(Aeropolis) สามารถจัดได้ว่ามีลักษณะหลักการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประเภทใด 

ก. การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ 
ข. การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงภารกิจ 
ค. การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงองค์กรความร่วมมือ 
ง. การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะหน้าที่เพิ่มเติมเม่ือเปรียบเทียบกับท้องถิ่น
อ่ืนที่มีสถานะระดับเดียวกัน 
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ข้อ 2 ปัจจัยใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ประเทศไทยกลับมาให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน 

ก. การปรับใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่แทน 
ข. การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
ค. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรี

 อาเซียน 
ง. การถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก 
จ. การข้ึนมาของจีน ในฐานะมหาอ านาจใหม่ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของโลก (The Rise of 

China) 
ข้อ 3 ข้อใดไม่ได้เป็นโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร  

ก. การแบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็นเขตและแขวง โดยเขตเทียบเท่ากับพ้ืนที่อ าเภอ ส่วนแขวงซึ่ง
เทียบเท่ากับพื้นที่เทศบาลหรือต าบล 
ข. การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา
จากการเลือกตั้ง 
ค. กรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 



 

ง. กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล และถือเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จ. การบริหารพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

ข้อ 4 ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยว่าด้วยลกัษณะพืน้ที่จ าเพาะ 

ก. เขตพ้ืนที่ชายแดน 

ข. พ้ืนทีแ่หล่งท่องเที่ยว  

ค. พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ง. พ้ืนที่เกาะและชนบท  

จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 5 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) เป็นปัจจัยช้ี
วัดลักษณะพิเศษของเขตพื้นที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ก. ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition)  
ข. ปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   
ค. ปัจจัยว่าด้วยลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 
ง. ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (Urbanization)   
จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ง. 

ข้อ 6 เพราะเหตุใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความชอบธรรมในการบริหารปกครองพื้นที่อย่างอิสระ
โดยไม่ขัดต่อความม่ันคงแห่งรัฐ 

ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูง 
ข. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 
ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาติ 
ง. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จ. มีประชากรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

ข้อ 7 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษตั้งขึ้นอยู่บนฐานแนวคิดหลักส าคัญเรื่องใด 

ก. แนวคิด “ความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น” 
ข. แนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
ค. แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralisation) 
ง. แนวคิดการบริหารปกครอง (Governnance) 
จ. ถูกทุกข้อ 



 

ข้อ 8 ข้อใดเป็นการจัดสรรอ านาจนาจพิเศษเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ก. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ข. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. การสร้างถนน 
ง. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จ. การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ข้อ 9 เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่มีความส าคัญประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ก. โครงสร้างการบริหารงาน การจัดเก็บภาษี และการสรรหาบุคคลบุคลากร  
ข. การคลัง การบริหารงานบุคคล และระบบการบริหารจัดการ 
ค. การบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุน และการก าหนดต าแหน่งบุคลากร 
ง. การจัดเก็บภาษี ระบบการบริหารจัดการ และการจัดท าบริการสาธารณะ 
จ. การบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลบุคลากร และการก าหนดต าแหน่งบุคลากร 

ข้อ 10 ข้อใดเป็นหลักการส าคัญของการมอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ก. ส่วนราชการไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ 
ข. การบริหารจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
ค. การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการด าเนินการแทนได้ภายใต้เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และ
 ข้อก าหนด 
ง. การจัดสรรการบริหารจัดการด าเนินภารกิจหน้าที่เพิ่มเติมต่าง ๆ 
จ.  ถูกทุกข้อ 

 

เฉลยแบบประเมินตนเอง 

ข้อ แบบประเมินตนเองก่อนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ข 
ง 
ค 
จ 
ข 
ก 
ก 
ข 
ค 
จ 

ก 
ค 
ค 
ค 
ก 
ข 
ก 
จ 
ข 
ค 

 


