
 

 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12 
 

 จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียวจำกตัวเลือก ก. ข. ค. ง. และ จ. ส ำหรับค ำถำมแต่ละข้อ
โดยใช้เครื่องหมำย / หน้ำตัวเลือกที่นักศึกษำคิดว่ำเป็นค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. กลุ่มประเทศใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นรัฐเดี่ยวทั้งหมด 
     ก. จีน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย 
     ข. สวีเดน สหรัฐอเมริกำ ลำว 
     ค. มำเลเซีย อินเดีย อำร์เจนตินำ 
     ง. กัมพูชำ เยอรมัน ญี่ปุ่น 
     จ. ออสเตรเลีย บรำซิล เวียดนำม 
 
2. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
     ก. รัฐเดี่ยวที่มีส่วนภูมิภำคมักเน้นกำรรวมศูนย์
อ ำนำจมำกกว่ำกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่น  
     ข. รัฐที่ปกครองแบบรัฐเดี่ยวเท่ำนั้นที่มีกำร
ปกครองท้องถิ่น 
     ค. กำรปกครองส่วนท้องถิ่นถือก ำเนิดขึ้นมำก่อน
กำรปกครองระดับชำติ 
     ง. เป็นกำรปกครองในช่วงชั้นถัดลงมำจำกกำร
ปกครองระดับชำติ 
     จ. กำรปกครองระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกำ
จัดเป็นกำรปกครองท้องถิ่น 
 
3.  กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรบริหำร 
(Administrative Decentralization) ประเภทใดที่
ให้อิสระแก่ท้องถิ่นมำกที่สุด 
     ก. กำรรวมอ ำนำจ (Decentralization) 
     ข. กำรแบ่งอ ำนำจ (Deconcentration) 
     ค. กำรมอบอ ำนำจ (Delegation) 
     ง. กำรโอนอ ำนำจ (Devolution) 
     จ. กำรจัดสรรอ ำนำจ (Distribution) 

4.  มำตรกำร ‘แต่งตั้ง’ ข้ำรำชกำรประจ ำเข้ำท ำ
หน้ำที่แทนผู้บริหำรท้องถิ่นที่มำจำกกำร ‘เลือกตั้ง’ 
เริ่มถูกน ำมำใช้ครั้งแรกหลังจำกกำรรัฐประหำรใน
สมัยใด กกก 
     ก. รัฐบำลนำยปรีดี พนมยงค์ 
     ข. รัฐบำลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
     ค. รัฐบำลจอมพลถนอม กิตติขจร 
     ง. รัฐบำลพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 
     จ. รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
 
5.  เหตุกำรณ์ใดซึ่งน ำไปสู่กำรจัดวำงบทบำทใหม่
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้เป็นหน่วย
กำรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่ที่มีขอบเขต
รับผิดชอบดูแลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด กกก 
     ก. กำรรณรงค์เรียกร้องให้มีกำรเลือกตั้งผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดก่อนหน้ำเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ 
     ข. วิกฤตเศรษฐกิจกับกระแสปฏิรูปกำรเมือง 
     ค. กำรทยอยยกฐำนะสภำต ำบลขึ้นเป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) จ ำนวนมำก 
     ง. กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
     จ. กำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 6. ข้อใดมิใช่ผลพวงจำกรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 
     ก. ยกเลิกกำรด ำรงต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงมหำดไทยในฐำนะผู้บริหำรท้องถิ่น   
 ข. ได้มำซึ่งกฎหมำยแม่บทว่ำด้วยกำรกระจำย
อ ำนำจฉบับแรกของประเทศ 
     ค. เปลี่ยนแปลงสถำนะของสุขำภิบำลโดยยกขึ้น
เป็นเทศบำลต ำบล 
     ง. กฎหมำยก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีนครและ
เมืองมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน 
     จ. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เข้ำ
ควบคุมดูแลกำรเลือกตั้งท้องถิ่นแทน
กระทรวงมหำดไทย 
 
7. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะของ “กำรรวมศูนย์อ ำนำจ
แบบแยกส่วน” (Fragmented Centralism) โดย
ถูกต้อง 
     ก. หน่วยงำนในภำคส่วนต่ำง ๆ อำศัยวิธีกำร
บริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกัน 
     ข. หน่วยงำนส่วนภูมิภำคมีภำรกิจซ้ ำซ้อนกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ค. หน่วยรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดท ำ
หน้ำที่เฉพำะในด้ำนวิชำกำร 
     ง. หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นยังคงไม่มีควำมพร้อม ทั้ง
ขำดแคลนงบประมำณ และบุคลำกรที่เชี่ยวชำญ 
     จ. หน่วยงำนส่วนกลำงต่ำงก็ปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองอย่ำงเป็นอิสระจำกกัน 
 
8. ภำษีประเภทใดต่อไปนี้ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรจัดเก็บได้เอง 
     ก. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

9. ข้อใดไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำ 
     ก. ในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไม่จ ำเป็นต้องสังกัดพรรคกำรเมือง 
     ข. นักกำรเมืองระดับชำติเข้ำมำสนับสนุน
นักกำรเมืองท้องถิ่นเนื่องจำกหวังอำศัยเป็นฐำนเสียง
ให้กับตน 
     ค. ชำวบ้ำนใช้กำรเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในกำร
ต่อรองเพ่ือดึงเอำทรัพยำกรมำลงในพื้นที่ 
     ง. ฐำนเครือญำติเป็นปัจจัยชี้ขำดท่ีส ำคัญของผล
กำรเลือกตั้งในระดับชำติ 
     จ. ควำมเป็นตระกูลกำรเมืองสร้ำงควำมได้เปรียบ
ในกำรเลือกตั้งให้แก่สมำชิกในตระกูลของ
นักกำรเมือง 
 
10. ข้อใดทีส่ะท้อนถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเมือง
ระดับชำติกับกำรเมืองท้องถิ่นได้อย่ำงชัดเจน 
     ก. กำรปฏิรูปกำรกระจำยอ ำนำจครั้งใหญ่ของ
ญี่ปุ่นช่วงกลำงทศวรรษ 1990 มำจำกกำรสนับสนุน
ของฝ่ำยกำรเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำยกรัฐมนตรี 
และพรรคกำรเมืองร่วมรัฐบำลขณะนั้น 

     ข. วิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกำห้วงทศวรรษที่ 
1930 ท ำให้ประธำนำธิบดีรูสเวสด์ด ำเนินนโยบำย 
New deal ซ่ึงส่งผลให้รัฐบำลกลำงเข้ำมำสัมพันธ์
โดยตรงในกิจกำรที่เคยเป็นของมลรัฐแต่เดิม 

     ค. อินโดนีเซียเริ่มกระบวนกำรกระจำยอ ำนำจ
อย่ำงจริงจังได้ภำยหลังประธำนำธิบดีซูฮำร์โตถูกโค่น
ล้มลงจำกต ำแหน่งเมื่อปี 1998 
     ง. กำรเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบำล
ไทยจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในช่วงหลังปี 
พ.ศ. 2550 กลำยเป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองที่
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     ข. ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

     ค. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
     ง. ภำษีสรรพสำมิต 
     จ. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักกำรเมืองต่ำงแย่งชิงเพ่ือใช้สร้ำงฐำนอ ำนำจและ
ต่อรองทำงกำรเมือง 
     จ. ถูกทุกข้อ 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12 
 จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียวจำกตัวเลือก ก. ข. ค. ง. และ จ. ส ำหรับค ำถำมแต่ละข้อ
โดยใช้เครื่องหมำย / หน้ำตัวเลือกที่นักศึกษำคิดว่ำเป็นค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1.  กลุ่มประเทศใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นรัฐรวมทั้งหมด 
     ก. จีน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย 
     ข. เยอรมัน แคนำดำ บรำซิล 
     ค. บรำซิล ฝรั่งเศส สวีเดน 
     ง. แคนำดำ จีน สหรัฐอเมริกำ 
     จ. สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส   
 

2.  กำรปกครองท้องถิ่นควรยึดหลักกำรปกครอง
แบบใด 
     ก. หลักกำรรวมอ ำนำจ (Centralization) 
     ข. หลักกำรแบ่งอ ำนำจ (Deconcentration) 
     ค. หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and 
Balance) 
     ง. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)  
     จ. หลักกำรมอบอ ำนำจ (Delegation) 
 

3.  กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรเมือง (Political 
Decentralization) มีลักษณะส ำคัญที่สุดตำมข้อใด  
     ก. เป็นกำรกระจำยภำระงำนของรัฐบำลแก่
หน่วยงำนนอกศูนย์กลำง    
     ข. ถ่ำยโอนภำรกิจกำรบริกำรสำธำรณะในเรื่อง
ต่ำง ๆ ไปยังองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
     ค. พลเมืองหรือตัวแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนมีอ ำนำจเพ่ิมขึ้นในกำรตัดสินใจเชิง
นโยบำย 
     ง. จัดสรรงบประมำณรำยได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
     จ. แบ่งอ ำนำจของส่วนรำชกำรที่เคยรวมศูนย์ลง
สู่ตัวแทนรัฐในระดับพ้ืนที่   

4.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนำกำรปกครอง
ท้องถิ่นไทยหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 
2475 ในสมัยรัฐบำลคณะรำษฎร     
 ก. รัฐบำลคณะรำษฎรก ำหนดให้เทศบำลมี
สถำนะเป็นนิติบุคคล 
     ข. รัฐบำลคณะรำษฎรแบ่งกำรบริหำรรำชกำร
เป็น ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
     ค. ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบำลได้รับกำรเลือกตั้งทำงอ้อม    
     ง. รัฐบำลคณะรำษฎรก่อตั้งองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดขึ้นเพ่ือดูแลพื้นที่นอกเขตเมืองที่ไม่ได้มี
เทศบำล 
     จ. สภำเทศบำลมำจำกกำรแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 
5.  หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
เป็นไปตำมหลักกำรข้อใด 
     ก. หลักภำรกิจกำรบริหำรโดยอิสระ  
     ข. หลักภำรกิจตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
     ค. หลักภำรกิจตำมควำมสำมำรถทั่วไป 
     ง. หลักภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย 
     จ. หลักภำรกิจตำมกำรแบ่งอ ำนำจ 
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 6. ข้อใดมิใช่ผลพวงจำกรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 
     ก. ยกเลิกกำรด ำรงต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงมหำดไทยในฐำนะผู้บริหำรท้องถิ่น   
 ง. ภำษีโรงเรือน, ภำษีบ ำรุงท้องที่, ภำษียำสูบ 
     จ. ภำษีโรงเรือน, ภำษีโรงแรม, ภำษีน้ ำมัน 
 
7.  ข้อใดมิใช่ผลกระทบกระเทือนจำกกำรรัฐประหำร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557 ต่อกำรเมืองกำร
ปกครองท้องถิ่นไทย 
 ก. น ำเอำระบบสรรหำมำใช้แทนระบบเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น 
     ข. รวบอ ำนำจกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
ไว้ที่ส่วนกลำง 
     ค. เปลี่ยนฐำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำน
ช่องทำงส่วนภูมิภำค 
     ง. ออกมำตรกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกำรยุบ อบต.เข้ำกับเทศบำล 
     จ. ผู้บริหำร อปท.รูปแบบพิเศษมำจำกกำร
แต่งตั้ง 
 
8. กำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือเป็น
อ ำนำจของผู้ใด 
  ก. นำยกรัฐมนตรี 
     ข. รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
     ค. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
     ง. ปลัดจังหวัด 
     จ. นำยอ ำเภอ 
 
      

9.  ผู้ที่มีต ำแหน่งทำงกำรเมืองระดับชำติอำจเข้ำมำ
สัมพันธ์กับกำรเมืองระดับท้องถิ่นได้อย่ำงไรบ้ำง 
     ก. ให้กำรสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
     ข. ประสำนเอำโครงกำรพัฒนำของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ มำลงในพ้ืนที่ของท้องถิ่น 
     ค. ดึงงบอุดหนุนเฉพำะกิจมำให้กับท้องถิ่น 
     ง. ส่งสมำชิกในครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น 
     จ. ถูกทุกข้อ 
 
10.  ข้อใดแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
รูปแบบรัฐ/ระบอบกำรเมืองกับลักษณะของกำร
ปกครองท้องถิ่นได้ดีที่สุด 
     ก. ระบอบประชำธิปไตย - กระจำยอ ำนำจทำง
กำรเมือง 
     ข. ระบอบอ ำนำจนิยม - ไม่กระจำยอ ำนำจทำง
บริหำร 
     ค. ระบอบสังคมนิยม – จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
     ง. รฐัรวม - รวมอ ำนำจที่รัฐบำลกลำง 
     จ. รัฐเดี่ยว - ต้องมีส่วนภูมิภำค 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนหนว่ยที่ 12 
 
             ก่อนเรียน                       หลังเรียน 
 1.  ก. 1.  ข. 
 2.  ข. 2.  ง. 
 3.  ง. 3.  ค. 
 4.  ข. 4.  ง.   
 5.  ค. 5.  ข. 
 6.  ง. 6.  ค. 
 7.  จ. 7.  ง. 
 8.  ค. 8.  ค. 
 9.  ง. 9.  จ. 
 10. จ. 10. ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


