
 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการการกระจายอ านาจ 
  และการปกครองท้องถิ่นไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. ข้อใดให้ความหมายของ “การปกครองท้องถิ่นไทย” ได้ถูกต้องที่สุด 

ก. มีองค์กรในการปกครอง 
ข. มีอ านาจปกครองตนเอง 
ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ง. รัฐจัดตั้งขึ้นและมีสิทธิตามกฎหมาย 

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
ก. สร้างผู้น าท้องถิ่น 
ข. เพ่ิมภาระให้รัฐบาล 
ค. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ง. ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

3. ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. หลักการรวมอ านาจ คือ การมอบอ านาจการปกครอง 
ข. หลักการกระจายอ านาจ คือ การแบ่งอ านาจบางส่วนให้แก่องค์กร 
ค. หลักการแบ่งอ านาจ คือ การมอบอ านาจวินิจฉัยสั่งการ 
ง. หลักการกระจายอ านาจ คือ การมอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่องค์กร 

4. การปกครองท้องถิ่นประเทศใดมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยมากที่สุด 
ก. ฝรั่งเศส   ข. อังกฤษ 
ค. ญี่ปุ่น    ง. เยอรมัน 

5. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัย
รัชกาลใด         

ก. รัชกาลที่ 5   ข. รัชกาลที่ 6 
ค. รัชกาลที่ 7   ง. รัชกาลที่ 9 

6. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในเรื่องใด 
ก. การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
ข. การปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
ค. การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
ง. ไม่มีข้อถูก 

7. การตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ขึ้น และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ข้อใดคือสาระส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว 



 

 

ก. ให้มีคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง  
ง. ข้อ ก และ ข ถกู 

8. ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีรับโอนและระบุกิจกรรมเป็นกี่ประเภท  

ก. ประเภทเลือกท าโดยอิสระ และประเภทหน้าที่ที่ต้องท า 
ข. ประเภทบริการสาธารณะ 
ค. ข้อ ก และ ข ถูก 
ง. ถูกทุกข้อ 

9. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน โดยสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละด้านยกเว้นด้านใด 

ก. ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
ข. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ค. ด้านการบริหารราชการ  
ง. ด้านการศึกษา 

10. การบริหารราชการจังหวัดเพ่ือการพัฒนาแบบบูรณาการ (ผู้ว่าCEO) มาจากแนวคิดใด 
 ก. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) 
 ข. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

ค. การบริหารนโยบาย (Policy) 
ง. การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaborative Governance) 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการการกระจายอ านาจ 
  และการปกครองท้องถิ่นไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบการบริหารราชการไทย 

ก. การบริหารส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น 
ข. การบริหารส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น 
ค. การบริหารส่วนท้องถิ่น/ส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง 
ง. การบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น/ส่วนกลาง 

2. ข้อใดเป็นหลักการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทย 
ก. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ข. การใช้หลักการกระจายอ านาจ 
ค. ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจ 
ง. การใช้หลักการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนโดยตรง  

3. ข้อใดเป็นประเด็นที่ส าคัญของการปกครองท้องถิ่นภายหลังการปฏิรูปทางการเมือง 2535 มีนักวิชาการและ
นักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ มีการเสนอแนวคิดท่ีต้องถือว่าสุดโต่งอย่างมากในห้วงระยะเวลานั้น 
 ก. จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข. จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเร็ว 
 ค. จะต้องมีการกระจายอ านาจโดยเร็ว 
 ง. จะต้องมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ภายหลังการเลือกตั้ง ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นเพ่ือปรับปรุงท้องถิ่น มีชื่อ
ว่า 
 ก. คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นขึ้น 
 ข. คณะกรรมการบริหารการปกครองท้องถิ่นขึ้น 

ค. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่น 

5. สาเหตุที่ช่วงหลังปี 2535 กลายเป็นช่วงที่สังคมไทยมีความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ชุมชน
ท้องถิ่น    ข้อใดไม่ใช่แรงผลักดันที่ส าคัญของแนวคิดการกระจายอ านาจ 

ก. การขยายตัวของแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) 
ข. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 
ง. ระบบสังคมที่เสื่อมลงส่งผลให้มีจ านวนคนจนมากข้ึนในสังคม 



 

 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบสนับสนุนการบริหารราชการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
ก. ระบบการจัดท าฐานข้อมูลจังหวัดและการเชื่อมโยงข้อมูล 

 ข. ระบบวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
ค. ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ง. ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

7. บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดน้อยที่สุด 
ก. การบริหารงานบุคคล  
ข. การบริหารงบประมาณ 
ค. การจัดโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน  
ง. การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัด 

8. ในช่วงการบริหารราชการจังหวัดเพ่ือการพัฒนาแบบบูรณาการ (ผู้ว่าCEO) ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่
เสมือนข้อใด 

ก. เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี 
 ข. เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ค. เป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี 
ง. ถูกทุกข้อ 

9. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการบริหารงานลักษณะใด 
ก. Leadership 

 ข. Subsystem 
ค. Horizontal 
ง. Vertical 

10. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ อนุญาต ให้สัมปทาน หรือโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด เป็นการบริหาร 
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการใช้บทบาทในลักษณะใด 

ก. Rule  
ข. Power 
ค. Function  
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 4 
 

 

ก่อนเรียน 

1. ง. 

2. ง. 

3. ค. 

4. ก. 

5. ก. 

6. ก. 

7. ง. 

8. ก. 

9. ง. 

10. ก. 

 

หลังเรียน 

1. ก. 

2. ง. 

3. ก. 

4. ค. 

5. ค. 

6.  ง. 

7.  ค. 

8.  ค. 

9.  ค. 

10.  ค. 

 


