
 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อประเมนิความรูเ้ดมิของนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “รปูแบบองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย” 

ค ำแนะน ำ ขอใหน้กัศกึษาอ่านค าถามแลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

1. การจดัตัง้สุขาภบิาลกรงุเทพฯ เกดิขึน้ในสมยัใด 
ก. สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ข. สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ค. สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
ง. สมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
จ. สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรตัช ์ 

 
2. การจดัการปกครองแบบจตุสดมภเ์กดิขึน้ในสมยัใด 

ก. พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 
ข. สมเดจ็พระราเมศวร 
ค. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
ง. พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
จ. พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 

 
3. สุขาภบิาลท่าฉลอมซึง่เป็นสุขาภบิาลในหวัเมอืงแห่งแรกตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ. 2325 
ข. พ.ศ. 2345 
ค. พ.ศ. 2440 
ง. พ.ศ. 2448 
จ. พ.ศ. 2457 
 

4. พระบาทสมเดจ็มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงจดัตัง้ดุสติธานีดว้ยพระราชประสงคใ์ด 
ก. เป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ข. เป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองแบบสุขาภบิาล 
ค. เป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองแบบเทศบาล 
ง. เป็นเมอืงทดลองการปกครองส่วนภมูภิาค 
จ. เป็นเมอืงทดลองการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 



 

 

5. ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดจ้ดัตัง้องคก์รปกครองทอ้งถิน่
รปูแบบใดขึน้เป็นรปูแบบแรก 
ก. สภาต าบล 
ข. สุขาภบิาล 
ค. เทศบาล 
ง. องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  
จ. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 
6. การจดัตัง้การปกครองทอ้งถิน่รปูแบบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเกดิขึน้ในสมยัใด 

ก. จอมพล ป. พบิลูสงคราม 
ข. หมอ่มราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช  
ค. นายปรดี ีพนมยงค ์ 
ง. จอมพลถนอม กติตขิจร 
จ. จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์

 
7. ผูด้ ารงต าแหน่งใดไมไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน 

ก. นายกเทศมนตร ี
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
ง. สมาชกิสภาเทศบาล 
จ. สมาชกิสภาเขต 

 
8. พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 ก าหนดหลกัเกณฑว์่าการจดัตัง้

เทศบาลนครตอ้งจ านวนประชากรเท่าใด 
ก. มปีระชากรตัง้แต่ 10,000 คน ขึน้ไป 
ข. มปีระชากรตัง้แต่ 15,000 คน ขึน้ไป 
ค. มปีระชากรตัง้แต่ 30,000 คน ขึน้ไป 
ง. มปีระชากรตัง้แต่ 35,000 คน ขึน้ไป 
จ. มปีระชากรตัง้แต่ 50,000 คน ขึน้ไป 

 
 
 
 
 



 

 

9. ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครสามารถแต่งตัง้รองผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครไดไ้มเ่กนิกีค่น 
ก. ไมเ่กนิ 2 คน 
ข. ไมเ่กนิ 3 คน 
ค. ไมเ่กนิ 4 คน 
ง. ไมเ่กนิ 5 คน  
จ. ไมเ่กนิ 6 คน 

 

10. การปกครองทอ้งถิน่รปูแบบใดเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ 
ก. กรงุเทพมหานคร 
ข. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ค. เทศบาล 
ง. สุขาภบิาล 
จ. องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 5 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อประเมนิความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “รูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย” 

ค ำแนะน ำ ขอใหน้กัศกึษาอ่านค าถามแลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 

1. การจดัตัง้สุขาภบิาลกรงุเทพฯ เกดิขึน้ในปี พ.ศ ใด 
ก. พ.ศ. 2325 
ข. พ.ศ. 2345 
ค. พ.ศ. 2435 
ง. พ.ศ. 2440 
จ. พ.ศ. 2448 

 
2. การจดัการปกครองแบบจตุสดมภถ์ูกยกเลกิในสมยัใด 

ก. สมยัสมเดจ็พระเอกาทศรถ 
ข. สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
ค. สมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 
ง. สมยัสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 
จ. สมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
3. สุขาภบิาลท่าฉลอมซึง่เป็นสุขาภบิาลในหวัเมอืงแห่งแรกตัง้ขึน้ในสมยัใด 

ก. สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 
ข. สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั 
ค. สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ง. สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั 
จ. สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกีย่วกบัการจดัตัง้ดุสติธานี 

ก. รชักาลที ่5 ทรงจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ข. รชักาลที ่6 ทรงจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ค. รชักาลที ่7 ทรงจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ง. รชักาลที ่5 ทรงจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองแบบสุขาภบิาล 
จ. รชักาลที ่6 ทรงจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเมอืงจ าลองทีม่กีารปกครองแบบสุขาภบิาล 

 



 

 

5. คณะราษฎรตราพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาลขึน้ในปี พ.ศ. ใด  
ก. พ.ศ. 2475 
ข. พ.ศ. 2476 
ค. พ.ศ. 2477 
ง. พ.ศ. 2478 
จ. พ.ศ. 2479  

 
6. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 

ก. ก่อใหเ้กดิการจดัตัง้การบรหิารราชการส่วนภูมภิาคในรปูแบบจงัหวดั 
ข. จงัหวดัเป็นหน่วยการปกครองส่วนภมูภิาคซึง่แยกต่างหากจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ค. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
ง. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัด าเนินการปกครองทอ้งถิน่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาล 
จ. พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2498 ประกาศใช้ในสมยัจอมพล ป. 

พบิลูสงคราม 
 
7. กฎหมายใดก าหนดใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้ 

ก. ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่335 ปี พ.ศ. 2515 
ข. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518 
ค. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ง. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
จ. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2549 

 
8. ขอ้ใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้เทศบาลนครตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 
ก. มปีระชากรตัง้แต่ 50,000 คน ขึน้ไป 
ข. ความหนาแน่นของประชากรไมต่ ่ากว่า 3,000 คน ต่อตารางกโิลเมตร 
ค. มรีายไดพ้อแก่การปฏบิตัหิน้าทีอ่นัตอ้งท าตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
ง. เป็นทีต่ ัง้ของศาลากลางจงัหวดั 
จ. มพีระราชกฤษฎกีายกฐานะเป็นเทศบาลนคร 



 

 

 
9. ขอ้ใดไมใ่ช่อ านาจหน้าทีข่องสภาเขต  

ก. ใหข้อ้คดิเหน็และขอ้สงัเกตเกีย่วกบัแผนพฒันาเขตต่อผูอ้ านวยการเขต 
ข. ขอเปิดอภปิรายทัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารงานของผูอ้ านวยการเขต 
ค. สอดส่องดแูลตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขต  
ง. จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาเขต 
จ. ใหค้ าปรกึษาตามทีผู่อ้ านวยการเขตรอ้งขอ 

 
10. การปกครองทอ้งถิน่รปูแบบใดเคยน ารปูแบบผูจ้ดัการเมอืง (City Manager) มาใชใ้นการบรหิาร 

ก. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ข. กรงุเทพมหานคร 
ค. องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ง. สุขาภบิาลกรงุเทพฯ  
จ. เมอืงพทัยา 



 

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 5 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1. ข 1. ง 
2. ค 2. จ 
3. ง 3. ค 
4. ก 4. ข 
5. ค 5. ข 
6. ก 6. ก 
7. ข 7. ค 
8. จ 8. ง 
9. ค 9. ข 
10. ก 10. จ 

 

 


