
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น: หลักการและแนวปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

(1) ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สะท้อนกำรรวมศูนย์อ ำนำจของส่วนกลำง 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

3. เปลี่ยนทัศนคติจากการมอบอ านาจเป็นการ

ส่งเสริมการท าหน้าที่ของท้องถิ่น 

4. เกี่ยวข้องกับการก าหนดหน้าที่ระหว่าง

ส่วนกลางกับท้องถิ่นให้เหมาะสม 

 

5.  เผชิญปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องภารกิจของ

ท้องถิ่น

(2) เพราะเหตุใดจึงมีการใช้แนวคิดเรื่องสวัสดิการสาธารณะจากการกระจายอ านาจ

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบรัฐสภา 

2. ทัศนคติทางลบของรัฐบาลส่วนกลางต่อการ

กระจายอ านาจ 

3. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน 

4. ความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตของ

รัฐบาลท้องถ่ิน 

5. ควำมล้มเหลวของรัฐบำลกลำงในกำร

จัดบริกำรสำธำรณะ

(3)  แนวทางการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจทางคลังมักเริ่มต้นขึ้นจากข้อใด

1. ข้อเรียกร้องของประชาชนในท้องถิ่น 

2. การตรวจสอบขององค์กรอิสระต่อการทุจริต

ในท้องถิ่น 

3. การผลักดันของนักการเมืองท้องถิ่น 

4. กำรปฏิรูปกฎหมำยรำยได้ของรัฐบำล 

5. การเปลี่ยนทัศนคติของรัฐบาลส่วนกลางต่อ

การกระจายอ านาจ

(4) ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการกระจายอ านาจทางคลังให้แก่ท้องถิ่น 

1. ภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอ้อม 

2. เงินอุดหนุนของรัฐบาล 

3. กำรก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยน 

4. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของท้องถิ่น 

5. เงินกู้ 



(5) ข้อใดคือลักษณะส าคัญของประเทศท่ีก าลังพัฒนาที่ส่งผลต่อการกระจายอ านาจทางการคลัง 
1. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 

2. ความแตกต่างทางการเมือง 

3. รูปแบบกำรบริหำรรำชกำรแบบรวมศูนย์อ ำนำจ 

4. ขาดการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 

 

(6) ข้อใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญที่ท าให้ในยุคแรกมีแนวคิดท่ีปฏิเสธการกระจายอ านาจทางการคลัง 

1. การวางแผนจากส่วนกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ

ได้ดีกว่า 

2. ความไม่พร้อมของรัฐบาลท้องถิ่น 

3. ทัศนคติของบุคลากรส่วนกลาง 

4. ท าให้รายได้ของส่วนกลางลดลง 

5. ควำมเฉื่อยชำของประชำชนในท้องถิ่น

 

(7) ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การท าให้การจัดหารายได้จากการกระจายอ านาจมีประสิทธิภาพ 

1. ภาษีของท้องถิ่นควรเป็นกลางมากที่สุด 

2. ผลกระทบของภาษีที่เกิดขึ้นจะต้องเป็น

ธรรม 

3. ต้นทุนที่เกิดจากการบังคับใช้ภาษีจะต้องต่ า

ที่สุด 

4. เปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร

ตรวจสอบ 

5. ต้นทุนหรือประโยชน์จากภาษีจะต้องจ ากัด

ให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์จากภาษีเท่านั้น

(8) ข้อใดคือบริการสาธารณะที่เป็นของท้องถิ่นโดยแท้

1. ระบบไปรษณีย์โทรเลข 

2. การจัดการจราจร 

3. การขนส่ง 

4. การบริการสาธารณสุข 

5. สำธำรณูปโภคพื้นฐำน

(9) การที่ภารกิจที่ท้องถิ่นสามารถจัดท าร่วมกับรัฐได้ตรงกับลักษณะของการบริการสาธารณะข้อใด

1. บริการสาธารณะของท้องถิ่นโดยแท้ 

2. บริการสาธารณะของรัฐโดยแท้ 

3. บริการสาธารณะของท้องถิ่นและส่วนกลาง 

4. การแข่งขันเพ่ือให้บริการสาธารณะ 

5. กำรมอบอ ำนำจของส่วนกลำงให้ท้องถิ่น 

 

 



(10) ข้อใดคือความหมายของหลัก Subsidiarity ในการบริการสาธารณะ 

1. กำรให้บริกำรสำธำรณะควรให้หน่วยงำน

ระดับล่ำงสุดรับผิดชอบ 

2. รัฐบาลสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินกระจายทรัพยากร 

4. การให้บริการสาธารณะควรเป็นหน้าที่ของ

รัฐบาลกลางเพื่อความเท่าเทียม 

5. ไม่มีข้อใดถูก

  



แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยท่ี 6 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น: หลักการและแนวปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

(1) ข้อใดคือเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดในการกระจายอ านาจการคลังแก่ท้องถิ่น 

1. การใช้งบประมาณที่ประหยัดที่สุด 

2. ให้บริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพ 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรง 

5. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

(2) จากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและความล้มเหลวของรัฐบาลกลางในการตอบสนองต่อความ

ต้องการในพื้นที่ส่งผลให้มีการใช้แนวคิดข้อใดเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

1. การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา 

2. แนวคิดเรื่องสวัสดิกำรสำธำรณะจำกกำร

กระจำยอ ำนำจ 

3. แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนว

ใหม่ 

4. บทบาทขององค์กรอิสระและหน่วยงาน

ตรวจสอบในภูมิภาค 

5. แนวคิดการสื่อสารทางเลือก

(3) ข้อใดเป็นบริการสาธารณะที่เป็นของรัฐโดยแท้

1. ระบบสาธารณูปโภค 

2. การจัดเกบ็ภาษี 

3. ระบบเงินตรำภำยในประเทศ 

4. การจัดการศึกษา 

5. บริการโครงสร้างพื้นฐาน

 

(4) ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการกระจายอ านาจทางการคลังเพ่ือหารายได้ของท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ 

1. เพ่ิมค่าธรรมเนียม 

2. ภาษีทางอ้อม  

3. เงินอุดหนุนของรัฐบาล 

4. เงินกู้ 

5. ไม่มีข้อใดถูก 



(5) เพราะเหตุใดแนวคิดเรื่องสวัสดิการสาธารณะจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจึงได้รับความสนใจ

1. ทัศนคติทางลบของรัฐบาลส่วนกลางต่อการ

กระจายอ านาจ 

2. ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน 

4. ควำมล้มเหลวของรัฐบำลกลำงในกำร

จัดบริกำรสำธำรณะ 

5. ความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตของ

รัฐบาลท้องถ่ิน 

(6) ข้อใดไม่ใช่หลักในการออกแบบก าหนดประเภทรายรับระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น 

1. รายได้ของท้องถิ่นไม่อยู่บนฐานการใช้ปัจจัย

การผลิต 

2. การก าหนดรายได้ตามขนาดภารกิจของ

ท้องถิ่น 

3. อ านาจการหารายได้ควรเป็นของหน่วยงาน

ที่เล็กที่สุด 

4. กำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจ

จำกรัฐบำล 

5. ความสอดคล้องระหว่างรายรับและหน้าที่

ของท้องถิ่น 

(7) การกระจายอ านาจการบริหารในข้อใดที่แสดงถึงการกระจายอ านาจที่กว้างขวางมากท่ีสุด 

1. การแย่งอ านาจ 

2. การรวมศูนยอ านาจ 

3. การแบ่งอ านาจ 

4. การมอบอ านาจ 

5. กำรโอนอ ำนำจ

(8) ข้อใดแสดงสถานะของความเป็นอิสระในการคลังของท้องถิ่นในประเทศไทย 

1. มีอิสระสูงเพราะท้องถิ่นได้รับเงินสนับสนุน

จากส่วนกลาง 

2. มีอิสระสูงเพราะท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ

รายได้ในสัดส่วนที่สูง 

3. มีอิสระต่ ำเพรำะต้องพึ่งพำเงินอุดหนุนจำก

ส่วนกลำง 

4. มีอิสระต่ าเพราะได้รับการจัดสรรเงินแบบมี

เงื่อนไข 

5. ไม่มีข้อใดถูก

(9) ข้อใดคือแนวทางแก้ไขปัญหาการกระจายอ านาจด้านการคลัง

1. การท าแผนรายรับรายจ่าย 

2. กระบวนการงบประมาณมีความโปร่งใส 

3. การบริหารงบประมาณต้องค านึงความเสี่ยง 

4. ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 

5. ถูกทุกข้อ

(10)  ข้อใดคือเกณฑ์ส าคัญในการจัดประเภทภาษีท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ 

1. ระดับความโปร่งใสของท้องถิ่น 2. ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ 



3. สภำพควำมเป็นเมืองและพื้นที่ของท้องถิ่น 

4. ภาษีท่ีเรียกเก็บควรเหมือนกันในทุกท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมความเป็นอิสระด้านการคลังของ

ท้องถิ่น

 

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 6 
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