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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดรูปแบบ

โครงสร้างภายในและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1. การจัดรูปแบบโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอิทธิพลหรือมีแนวคิดเบื้องหลังจากแนวคิด

ทฤษฎีของศาสตร์ด้านใด 

ก. ทฤษฎีองค์การและการบริหารงานบุคคล 

ข. ทฤษฎีองค์การและแนวคิดประชาธิปไตย 

ค. แนวคิดประชาธิปไตยและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 

ง. แนวคิดการบริหารงานบุคคลและแนวคิดธรรมาภิบาล 

จ. ทฤษฎีองค์การและแนวคิดธรรมาภิบาล 
 

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบราชการในอุดมคติของ Max Webber 

 ก. จะต้องมีการแบ่งงานกันท า โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความช านาญ 

 ข. การยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด 

 ค. สายการบังคับบัญชาไม่จ าเป็นต้องชัดเจน  

ง. บุคคลในองค์การต้องไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

จ. การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเลื่อนต าแหน่งให้ค านึงถึงการ

ประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสด้วย 
 

3.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับรูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา (the Council-Mayor Form) 

 ก. แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ นายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) กับ นายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง 

(Strong Mayor) 

 ข. นายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง (Strong Mayor) เป็นความพยายามแก้ปัญหาการบริหารงานทีข่าด

ประสิทธิภาพ 

 ค. นายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารท้องถิ่น 

ง. ประเทศไทยเคยมีการใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) คือกรุงเทพมหานคร 
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จ. ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง (Strong 

Mayor) 

4. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจที่รัฐต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่น 

 ก. ภารกิจที่รัฐกระท าแล้วขาดทุน 

 ข. ภารกิจที่ซ้ าซ้อน 

 ค. ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง. ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

จ. ไม่มีข้อถูก 
 

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

 ก.ไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับความมั่นคง  

ข.ไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

 ค. มุ่งให้ประชาชนพึงได้รับบริการตามกระบวนการของระบบราชการ ตามล าดับขั้น 

ง.ต้องปรับโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับถ่ายโอน 

จ.การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ถ่ายโอนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้สามารถ

วางแผนก าลังคนและงบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2551 

 ก. ภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั้น ๆ ได้เอง 

 ข.ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ค. ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐ (shared function) 

ง.ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเอกชนด าเนินการแทน 

จ.ภารกิจด้านการเงินการคลังในระดับมหภาคที่ท้องถิ่นต้องการท า 
 

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการก ากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ 

 ก.ใหมีกลไกท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนการ

กระจายอ านาจ 

 ข.ให้มีฝ่ายในการก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจในทุกท้องถิ่น 

 ค.ให้มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการถายโอน

ภารกิจ 

ง.ให้มีกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการที่รวดเร็วเพ่ือแก ไขปญหาอันเกิดจากการถายโอน 
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จ.ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการถ ายโอน 

ภารกิจอยางสม ่าเสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ ์
 

8. หลักการใดที่ส าคัญท่ีสุดต่อแนวคิดว่าด้วยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. หลักการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (Election) 

 ข.หลักการปกครองตนเอง (Self-Government) 

 ค. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (participation) 

ง.หลักการความเป็นอิสระ (Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.หลักการการก าหนดนโยบายสาธารณะโดยรัฐบาลกลาง 
 

9. ข้อใดไม่ใช่หลักสากลว่าด้วยการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวคิดของ วุฒิสาร ตันไชย  

 ก.หลักผลประโยชน์มหาชน 

 ข.หลักความม่ันคงของรัฐชาติ 

 ค.หลักประสิทธิภาพในการจัดการ 

ง.หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ 

จ.หลักความสามารถของท้องถิ่น 

 

10. บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวถึงในหน่วยที่ 3 แบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 

 ก. 1 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 ข. 2 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญและตาม

กฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. 2 ประเภทคือ บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญและค าสั่งของ

คณะปฏิวัติ 

ง. 2 ประเภท คือ บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค าสั่งคณะปฏิวัติ 

จ.3 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญ , ตามกฎหมาย

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค าสั่งคณะปฏิวัติ 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดรูปแบบ

โครงสร้างภายในและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1. บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวถึงในหน่วยที่ 3 แบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 

 ก. 1 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 ข. 2 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญและตาม

กฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. 2 ประเภทคือ บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญและค าสั่งของ

คณะปฏิวัติ 

ง. 2 ประเภท คือ บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค าสั่งคณะปฏิวัติ 

จ.3 ประเภท คือบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมมนูญ , ตามกฎหมาย

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค าสั่งคณะปฏิวัติ 
 

2. ข้อใดไม่ใช่หลักสากลว่าด้วยการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวคิดของ วุฒิสาร ตันไชย  

 ก.หลักผลประโยชน์มหาชน 

 ข.หลักความม่ันคงของรัฐชาติ 

 ค.หลักประสิทธิภาพในการจัดการ 

ง.หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ 

จ.หลักความสามารถของท้องถิ่น 
 

3. หลักการใดที่ส าคัญท่ีสุดต่อแนวคิดว่าด้วยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. หลักการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (Election) 
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 ข.หลักการปกครองตนเอง (Self-Government) 

 ค. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (participation) 

ง.หลักการความเป็นอิสระ (Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.หลักการการก าหนดนโยบายสาธารณะโดยรัฐบาลกลาง 

4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการก ากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ 

 ก.ใหมีกลไกท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนการ

กระจายอ านาจ 

 ข.ให้มีฝ่ายในการก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจในทุกท้องถิ่น 

 ค.ให้มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการถายโอน

ภารกิจ 

ง.ให้มีกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการที่รวดเร็วเพ่ือแก ไขปญหาอันเกิดจากการถายโอน 

จ.ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการถ ายโอน 

ภารกิจอยางสม ่าเสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ ์
 

5. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2551 

 ก. ภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั้น ๆ ได้เอง 

 ข.ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ค. ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐ (shared function) 

ง.ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเอกชนด าเนินการแทน 

จ.ภารกิจด้านการเงินการคลังในระดับมหภาคที่ท้องถิ่นต้องการท า 

 

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

 ก.ไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับความมั่นคง  

ข.ไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

 ค. มุ่งให้ประชาชนพึงได้รับบริการตามกระบวนการของระบบราชการ ตามล าดับขั้น 

ง.ต้องปรับโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับถ่ายโอน 

จ.การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ถ่ายโอนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้สามารถ

วางแผนก าลังคนและงบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจที่รัฐต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่น 

 ก. ภารกิจที่รัฐกระท าแล้วขาดทุน 

 ข. ภารกิจที่ซ้ าซ้อน 

 ค. ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง. ภารกิจที่รัฐจัดท าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

จ. ไม่มีข้อถูก 
 

8.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับรูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา (the Council-Mayor Form) 

 ก. แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ นายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) กับ นายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง 

(Strong Mayor) 

 ข. นายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง (Strong Mayor) เป็นความพยายามแก้ปัญหาการบริหารงานทีข่าด

ประสิทธิภาพ 

 ค. นายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารท้องถิ่น 

ง. ประเทศไทยเคยมีการใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่อ่อนแอ (Weak Mayor) คือกรุงเทพมหานคร 

จ. ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่เข้มแข็ง (Strong 

Mayor) 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบราชการในอุดมคติของ Max Webber 

 ก. จะต้องมีการแบ่งงานกันท า โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความช านาญ 

 ข. การยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด 

 ค. สายการบังคับบัญชาไม่จ าเป็นต้องชัดเจน  

ง. บุคคลในองค์การต้องไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

จ. การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเลื่อนต าแหน่งให้ค านึงถึงการ

ประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสด้วย 
 

10. การจัดรูปแบบโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอิทธิพลหรือมีแนวคิดเบื้องหลังจาก

แนวคิดทฤษฎีของศาสตร์ด้านใด 
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ก. ทฤษฎีองค์การและการบริหารงานบุคคล 

ข. ทฤษฎีองค์การและแนวคิดประชาธิปไตย 

ค. แนวคิดประชาธิปไตยและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 

ง. แนวคิดการบริหารงานบุคคลและแนวคิดธรรมาภิบาล 

จ. ทฤษฎีองค์การและแนวคิดธรรมาภิบาล 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 3 

 

 

ก่อนเรียน 

1.  ก. 

 2.  ค. 

 3.  ค. 

 4.  ก. 

 5.  ค. 

 6.  จ. 

 7.  ข. 

 8.  ง. 

 9.  ข. 

10. ข. 

 

หลงัเรียน 

1. ข. 

2.  ข. 

3.  ง. 

4.  ข. 

5.  จ. 

6.  ค. 

7.  ก. 

8.  ค. 

9.  ค. 

10.  ก. 

 
 


