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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น 

 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐรวม 

ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลสหพันธ์โดยตรง 

ข. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญระดับชาติ 

ค. มลรัฐมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ได้รับการแบ่งอ านาจจากรัฐบาลกลาง 

ง. การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่ละแห่ง 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
 

2. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว 

 ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลระดับชาติโดยตรง 

 ข. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่จากกระทรวงต่าง ๆ  

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยรัฐบาลตามที่กฎหมายก าหนด 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
 

3.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่กระทรวงต่าง ๆ มีการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่เพื่อจัดท าบริการสาธารณะในระดับ

ท้องถิ่น 

 ก. เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานและโครงการตามนโยบายของกระทรวงให้บรรลุผลในพ้ืนที่ 

 ข. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก าหนดนโยบายและตัดสินใจในประเด็นสาธารณะด้วยตนเอง  

 ค. เพ่ือให้เกิดความประหยัดในการบริหารงบประมาณของกระทรวง 

ง. เพ่ือให้การบริหารกิจการสาธารณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

จ. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนรวมแบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น 

 ข. บริหารงานโดยเป็นอิสระในตัวเองได้ทุกเรื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 

 ค. ดูแลรับผิดชอบการด าเนินภารกิจที่กระทรวงต่าง ๆ ถ่ายโอนให้ 
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ง. มีสภาท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นท่ี 

จ. ไม่มีข้อถูก 
 

5. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

 ก. ขอบเขตความกว้างของพ้ืนที่หน่วยการปกครอง  

ข. จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ 

 ค. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ เช่น ความเป็นเมือง ความเป็นชนบท เป็นต้น 

ง. แบบแผนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและกระจุกตัวของกลุ่มอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

จ. ถูกทุกข้อ 
 

6. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในรัฐประชาชาติสมัยใหม่ 

 ก.  เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจและสั่งการแบบรวมศูนย์ 

 ข. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดความเป็นเอกภาพทั่วทั้งประเทศ 

 ค. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 

ง. เพ่ือให้กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

จ. เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น 
 

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น 

 ก. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนมีฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดของส่วนกลาง 

 ข. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นล่างอยู่ภายใต้การสั่งการของหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบน 

 ค. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแยกต่างหากจากเขตพ้ืนที่ของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นชั้นล่าง 

ง. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนไม่มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

จ. ทุกข้อกล่าวไม่ถูกต้อง 
 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว 

 ก. เป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เพียงองค์กรเดียวดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่มีความ

เป็นเมืองสูง เช่น เมืองมหานคร หรือเมืองศูนย์กลางภูมิภาค เป็นต้น 

 ข. การจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยเดียว

โดยไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีนั้น 

 ค. เป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยผนวกรวมเขตพ้ืนที่หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นหลายแห่งเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว 

ง. ประเทศหนึ่ง ๆ อาจมีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเต็มพ้ืนที่ก็ได้ 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
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9. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษ  

 ก. ปัจจัยด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

 ข. ปัจจัยด้านลักษณะบทบาทหน้าที่ของพื้นที่ เช่น เมืองศูนย์กลาง เมืองชายแดน เป็นต้น 

 ค. ปัจจัยด้านรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ 

ง. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิศาสตร์ประชากร 

จ. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิศาสตร์และแผนผังกายภาพของพ้ืนที่ 

 

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลไกการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 

 ก. กลไกการประสานความร่วมมือในการบริหารภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ข. กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

 ค. กลไกการติดตามและก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาล 

ง. กลไกการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ 

จ. กลไกการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศักยภาพทางการคลัง 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดรูปแบบ

โครงสร้างภายในและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลไกการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 

 ก. กลไกการประสานความร่วมมือในการบริหารภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ข. กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

 ค. กลไกการติดตามและก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาล 

ง. กลไกการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ 

จ. กลไกการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศักยภาพทางการคลัง 
 

2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษ  

 ก. ปัจจัยด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

 ข. ปัจจัยด้านลักษณะบทบาทหน้าที่ของพื้นที่ เช่น เมืองศูนย์กลาง เมืองชายแดน เป็นต้น 

 ค. ปัจจัยด้านรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ 

ง. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิศาสตร์ประชากร 

จ. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิศาสตร์และแผนผังกายภาพของพ้ืนที่ 
 

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว 

 ก. เป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เพียงองค์กรเดียวดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่มีความ

เป็นเมืองสูง เช่น เมืองมหานคร หรือเมืองศูนย์กลางภูมิภาค เป็นต้น 

 ข. การจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยเดียว

โดยไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีนั้น 

 ค. เป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยผนวกรวมเขตพ้ืนที่หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นหลายแห่งเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว 

ง. ประเทศหนึ่ง ๆ อาจมีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเต็มพ้ืนที่ก็ได้ 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
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4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น 

 ก. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนมีฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดของส่วนกลาง 

 ข. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นล่างอยู่ภายใต้การสั่งการของหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบน 

 ค. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแยกต่างหากจากเขตพื้นที่ของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นชั้นล่าง 

ง. หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบนไม่มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

จ. ทุกข้อกล่าวไม่ถูกต้อง 
 

5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในรัฐประชาชาติสมัยใหม่ 

 ก.  เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจและสั่งการแบบรวมศูนย์ 

 ข. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดความเป็นเอกภาพทั่วทั้งประเทศ 

 ค. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 

ง. เพ่ือให้กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

จ. เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น 

 

6. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

 ก. ขอบเขตความกว้างของพ้ืนที่หน่วยการปกครอง  

ข. จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ 

 ค. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ เช่น ความเป็นเมือง ความเป็นชนบท เป็นต้น 

ง. แบบแผนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและกระจุกตัวของกลุ่มอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

จ. ถูกทุกข้อ 

 

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น 

 ข. บริหารงานโดยเป็นอิสระในตัวเองได้ทุกเรื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 

 ค. ดูแลรับผิดชอบการด าเนินภารกิจที่กระทรวงต่าง ๆ ถ่ายโอนให้ 

ง. มีสภาท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นท่ี 

จ. ไม่มีข้อถูก 
 

8.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่กระทรวงต่าง ๆ มีการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่เพื่อจัดท าบริการสาธารณะในระดับ

ท้องถิ่น 

 ก. เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานและโครงการตามนโยบายของกระทรวงให้บรรลุผลในพ้ืนที่ 

 ข. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก าหนดนโยบายและตัดสินใจในประเด็นสาธารณะด้วยตนเอง  
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 ค. เพ่ือให้เกิดความประหยัดในการบริหารงบประมาณของกระทรวง 

ง. เพ่ือให้การบริหารกิจการสาธารณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

จ. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนรวมแบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว 

 ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลระดับชาติโดยตรง 

 ข. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่จากกระทรวงต่าง ๆ  

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยรัฐบาลตามที่กฎหมายก าหนด 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศท่ีเป็นรัฐรวม 

ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลสหพันธ์โดยตรง 

ข. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญระดับชาติ 

ค. มลรัฐมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ได้รับการแบ่งอ านาจจากรัฐบาลกลาง 

ง. การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่ละแห่ง 

จ. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 2 
 

 

ก่อนเรียน 

1.  ง. 

 2.  จ. 

 3.  ก. 

 4.  ข. 

 5.  จ. 

 6.  ข. 

 7.  จ. 

 8.  จ. 

 9.  ค. 

10. ง. 

 

หลงัเรียน 

1. ง. 

2.  ค. 

3.  จ. 

4.  จ. 

5.  ข. 

6.  จ. 

7.  ข. 

8.  ก. 

9.  จ. 

10.  ง. 

 
 


