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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

1.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการที่ท้องถิ่นจะไม่ถูกตรวจสอบใดๆ 

ข.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นลักษณะส าคัญขององค์กรกระจายอ านาจที่มีสภาพ

เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐ 

ค.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นสามารถแยกตัวเป็นอิสระจากอ านาจ

อธิปไตยของรัฐได้ 

ง.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จากประชาชน 

จ.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอ านาจที่จะด าเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองไม่อยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลจากรัฐ 
 

2.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงความเป็นอิสระในด้านใดบ้าง 

ก.ความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามภารกิจ การเงินการคลัง และการบริหารงานบุคคล 

ข.ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย และตัดสินใจในการท างาน 

ค.ความเป็นอิสระในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือใช้บังคับภายในเขตพ้ืนที่ 

ง.ความเป็นอิสระในการจัดเก็บภาษีอากร และจัดท างบประมาณของท้องถิ่น 

จ.ความเป็นอิสระในการคิดริ่เริมโครงการ การอนุมัติและด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 

3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดต่อไปนี้ที่ท าให้เกิดการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง

หลักความเป็นอิสระและการก ากับดูแลเป็นอย่างมาก 

ก.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

ข.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

ค.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

ง.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

จ.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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4.หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นได้รับ

การบัญญัตใินชื่อใด 

ก.หลักการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข.หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ค.หลักความเป็นตัวตนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.หลักการเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.หลักการปกครองโดยอิสระเสรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

5.หลักการก ากับดูแลมีความจ าเป็นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีอยู่เพ่ืออะไร 

ก.เป็นหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข.เป็นหลักที่ท าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ค.เป็นหลักท่ีช่วยคุ้มครองความเป็นเอกภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.เป็นหลักท่ีช่วยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน 

จ.เป็นหลักท่ีช่วยตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดส าหรับหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องการใช้อ านาจภายในองค์กรเดียวกัน 

ข.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกฎหมายให้อ านาจในการก ากับดูแล 

ค.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้ 

ง.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้รัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จ.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจเด็ดขาดไม่อาจถูกตรวจสอบได้อีก 

 

7.บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

ก.นายอ าเภอ 

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง.อธิบดีกรมการปกครอง 

จ.ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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8.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น 

ข.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกฎหมายให้อ านาจ 

ค.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระทบกับหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น 

ง.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

จ.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้ 

 

9.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างการใช้อ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.การก าหนดให้ใช้สัญญามาตรฐาน 

ข.การพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

ค.การยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น 

จ.การเข้าชื่อของประชาชนเพื่อยื่นถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นออกจากต าแหน่ง 

 

10. องค์กรใดต่อไปนี้ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข.สภาท้องถิ่น 

ค.วุฒิสภา 

ง.ประชาชน 

จ.ศาลปกครอง 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง หลักความเป็นอิสระของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใดต่อไปนี้ทีไ่ด้ก าหนดถึงหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้เป็นครั้งแรก 

ก.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

ข.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

ค.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

ง.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

จ.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระในหลายด้านยกเว้นในเรื่องใดต่อไปนี้ 

ก.ความเป็นอิสระในด้านการบริหารงาน 

ข.ความเป็นอิสระในด้านการเงิน 

ค.ความเป็นอิสระในด้านงบประมาณ 

ง.ความเป็นอิสระในด้านไม่ถูกตรวจสอบการกระท า 

จ.ความเป็นอิสระในด้านการรับบุคคลเข้าท างาน 

 

3. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถใช้อ านาจก ากับดูแลท้องถิ่นได้เพราะจะกระทบกับหลักความเป็นอิสระขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจเลือกเส้นทางตัดถนนในเขตพ้ืนที่ตน 

ค.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกร้องเรียนเรื่องการใช้อ านาจเกินขอบเขตที่มีอยู่ 

ง.สภาท้องถิ่นลงมติในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประโยชน์ท้องถิ่น 

จ.ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ด าเนินงานโครงการที่อาจสร้างความเสียหายแก่ประชาชน 
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4.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยกเลิกวิธีการก ากับดูแลท้องถิ่นในรูปแบบใดที่ไม่มี

ในปัจจุบัน 

ก.การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล 

ข.การก ากับดูแลเหนือการกระท า 

ค.การก ากับดูแลโดยอาศัยมาตรฐานกลาง 

ง.การก ากับดูแลโดยอาศัยกฎหมาย 

จ.การก ากับดูแลโดยอ้อม 
 

5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

ก.เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

ข.เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ค.เพื่อคุ้มครองความเป็นเอกภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.เพื่อคุ้มครองประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.เพ่ือคุ้มครองวางหลักประกันในความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในประเทศไทย 

ก.การยุบสภาท้องถิ่น 

ข.การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

ค.การเข้าไปด าเนินงานแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.การให้ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามสัญญามาตรฐาน 

จ.การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องท้องถิ่นเป็นคดีต่อศาลปกครอง 

 

7.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องมากที่สุด 

ก. การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น และเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ข.การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความ

แตกต่างของท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ค.การก ากับดูแลต้องห้ามกระท าการนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ง.การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

จ.การก ากับดูแลจะต้องเป็นไปเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายวิธีการยกเว้นข้อใด

ต่อไปนี้ 

ก.การใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ข.การเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 

ค.การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ง.การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

จ.การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด 

ก.การก ากับดูแลต้องมีกฎหมายก าหนดไว้ ขณะที่การตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติ 

ข.การก ากับดูแลสามารถตรวจสอบได้เฉพาะความชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่การตรวจสอบสามารถท าได้ทั้ง

ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสม 

ค.การก ากับดูแลเป็นอ านาจโดยเฉพาะของผู้มีอ านาจก ากับดูแลเท่านั้น ขณะทีผู่้มีอ านาจในการตรวจสอบอาจมี

ไดห้ลายองค์กร 

ง.การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น ขณะที่การใช้อ านาจตรวจสอบสามารถท าได้ทุกเรื่อง 

จ.การก ากับดูแลจะกระทบกับหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่นไม่ได้ ขณะที่การตรวจสอบท าได้ 

 

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อ านาจก ากับดูแลท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย 

ก.อ านาจในการยุบสภาท้องถิ่นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ข.อ านาจเรียกรายงานและเอกสารมาตรวจสอบ 

ค.อ านาจชี้แนะน าตักเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง.อ านาจเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้บริหารพ้นต าแหน่ง 

จ.อ านาจในการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ท้องถิ่นชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 8 

 

ก่อนเรียน                                          หลังเรียน 

1. ข.                                                  1. ก. 

2. ก.                                                  2. ง. 

3. ง.                                                  3. ข. 

4. ข.                                                  4. ค. 

5. ก.                                                  5. ค. 

6. ข.                                                  6. จ. 

7. ง.                                                  7. ข. 

8. จ.                                                  8. จ. 

9. ก.                                                  9. ค. 

10. ค.                                                10. ก. 

 


