
 

 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยท่ี 14 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เรื่อง “ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน” 
ค ำแนะน ำ   ขอให้อ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ที่ข้อค าตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องใน
กระดาษค าตอบ  

 
1. ข้อใดคือหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน 

ก. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ข. หลักกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง 
ค. หลักการแบ่งอ านาจ 
ง. การใช้หลักการมอบอ านาจ 

2. ปัญหาการปกครองท้องถิ่นด้านโครงสร้างเกิดจากสาเหตุใด 
ก. การก าหนดขนาดโครงสร้างของสภาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับประเภทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ข. การขาดกลไกในการประสานความเชื่อมโยงองค์กรปกครองท้องถิ่นในทั้ง 2 ระดับ 
ค. การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นของคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
 ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
การคลัง 
 ข. ท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บรำยได้สูงได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนมำกกว่ำท้องถิ่นที่
สำมำรถจัดเก็บรำยได้น้อย 
 ค. ท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาอุดหนุนเฉพาะกิจมากกว่าเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะปัญหาความไม่เหมาะสมทางการคลังในด้านสุขภาพทางการคลังท้องถิ่น 
 ก. กำรขำดวินัยทำงกำรคลังของท้องถิ่น 
 ข. การก าหนดด้านรายได้กับการก าหนดด้านรายจ่ายไม่สมดุลกัน 
 ค. การมีฐานภาษีท่ีไม่เพียงพอที่จะสามารถน ารายได้มาจัดท าบริการสาธารณะ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
 ก. กำรก ำกับดูแลโดยตรง 
 ข. การก ากับดูแลโดยอ้อม 
 ค. การก ากับดูแลโดยประชาชน  
 ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ก. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ค. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับปัญหาการใช้เงินอุดหนุนที่เกิดขึ้นจาก “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 ก. ปัญหาในการจัดท าโครงการที่ใช้เงินอุดหนุน 
 ข. ปัญหากระบวนการเบิกจ่ายด าเนินโครงการ 

ค. ปัญหาการขอขยายเวลาและขอกันเงินโครงการ 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นของคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
 ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
การคลัง 
 ข. ท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บรำยได้สูงได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนมำกกว่ำท้องถิ่นที่
สำมำรถจัดเก็บรำยได้น้อย 
 ค. ท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาอุดหนุนเฉพาะกิจมากกว่าเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะปัญหาความไม่เหมาะสมทางการคลังในด้านสุขภาพทางการคลังท้องถิ่น 
 ก. กำรขำดวินัยทำงกำรคลังของท้องถิ่น 
 ข. การก าหนดด้านรายได้กับการก าหนดด้านรายจ่ายไม่สมดุลกัน 
 ค. การมีฐานภาษีท่ีไม่เพียงพอที่จะสามารถน ารายได้มาจัดท าบริการสาธารณะ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
 ก. กำรก ำกับดูแลโดยตรง 
 ข. การก ากับดูแลโดยอ้อม 
 ค. การก ากับดูแลโดยประชาชน  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 



 

 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียน หน่วยที่ 14 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เรื่อง “ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน” 
ค ำแนะน ำ   ขอให้อ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ที่ข้อค าตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องใน
กระดาษค าตอบ  
 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 ก. รูปแบบของโครงสร้ำงไม่สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ 
 ข. รูปแบบการบริหารจัดการแบบผู้จัดการ 
 ค. ความเหลื่อมล้ าเชิงรายได้ 
 ง. ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
2. มาตรการในข้อใด ที่รัฐบาลกลางไม่ได้ใช้แทรกแซงและควบคุมเทศบาล 

ก. ด้านการปกครอง  
ข. ด้านการคลัง  
ค. ด้านการบริหาร 
ง. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการถ่ายโอนและการจัดสรรหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ที่ผ่านมา 

ก. การท าหน้าที่ในการจัดบริการสารธารณะ  
 ข. การจัดบริการสารธารณะในพื้นที่  

ค. หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะเดิมพยายามสร้างงานใหม่ให้ 
 ง. กำรไม่ทับซ้อนของภำรกิจหน้ำที่และงบประมำณ 
4. การก ากับดูแลหรือตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ 

ก. เป็นการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง  
 ข. เป็นการตรวจสอบโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือพลเมือง (Electorates or Citizens) ของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 

ค. ผิดทุกข้อ 
 ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด เกี่ยวกับการกระจายอ านาจแบบเป็นทางการ  

ก. การกระจายอ านาจทางการบริหาร (Administration Decentralization)  
ข. กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง (Government Decentralization) 
ค. การกระจายอ านาจทางการเมือง (Political Decentralization)  
ง. การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) 

 



 

 

6. ข้อใดคือหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน 
ก. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ข. หลักกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง 
ค. หลักการแบ่งอ านาจ 
ง. การใช้หลักการมอบอ านาจ 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นของคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
 ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
การคลัง 
 ข. ท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บรำยได้สูงได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนมำกกว่ำท้องถิ่นที่
สำมำรถจัดเก็บรำยได้น้อย 
 ค. ท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาอุดหนุนเฉพาะกิจมากกว่าเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
 ก. กำรก ำกับดูแลโดยตรง 
 ข. การก ากับดูแลโดยอ้อม 
 ค. การก ากับดูแลโดยประชาชน  
 ง. ถูกทุกข้อ 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับปัญหาการใช้เงินอุดหนุนที่เกิดขึ้นจาก “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 ก. ปัญหาในการจัดท าโครงการที่ใช้เงินอุดหนุน 
 ข. ปัญหากระบวนการเบิกจ่ายด าเนินโครงการ 

ค. ปัญหาการขอขยายเวลาและขอกันเงินโครงการ 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับลักษณะปัญหาความไม่เหมาะสมทางการคลังในด้านสุขภาพทางการคลังท้องถิ่น 
 ก. กำรขำดวินัยทำงกำรคลังของท้องถิ่น 
 ข. การก าหนดด้านรายได้กับการก าหนดด้านรายจ่ายไม่สมดุลกัน 
 ค. การมฐีานภาษีท่ีไม่เพียงพอที่จะสามารถน ารายได้มาจัดท าบริการสาธารณะ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 14 

 

 

ก่อนเรียน 

1.  ข. 

 2.  ง. 

 3.  ข. 

 4.  ก. 

 5.  ก. 

 6.  ข. 

 7.  ง. 

 8.  ข. 

 9.  ก. 

10. ก. 

 

 

หลงัเรียน 

1. ก. 

2. ง. 

3. ง. 

4. ง. 

5. ข. 

6.  ข. 

7.  ข. 

8.  ก. 

9.  ง. 

10.  ก. 

 


