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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมายความรวมถึงการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
    ก. การแต่งตั้ง 
    ข. การโยกย้าย 
    ค. การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีดีเด่น 
    ง. การลงโทษทางวินัย 
    จ. การให้พ้นจากต าแหน่ง 
2. เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าคัญกับการ
จัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นอย่างไร 
    ก. เจ้าหน้าท่ีเป็นประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง 
    ข. เจ้าหน้าที่คือผู้ที่จะปฏิบัติงานในการจัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท้องถิ่น 
    ค. เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ท าหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
    ง. เจ้าหน้าท่ีเป็นหนึ่งในผู้รับบริการจากท้องถิ่น 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
3. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบใด ที่สอดคล้อง
กับหลักการกระจายอ านาจมากที่สุด 
    ก. ระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้กับระบบข้าราชการพลเรือน 
    ข. ระบบบริหารงานบุคคลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งมีอ านาจบริหารเอง 
    ค. ระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไว้ในองค์กร
ระดับชาติ 
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
4. ข้อใดมิใช่ลักษณะของระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่
รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
กับระบบข้าราชการพลเรือน     
    ก. ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
    ข. รัฐบาลจะกระจายอ านาจการบริหารบุคคลบางประการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ค. เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของราชการ
ส่วนกลางของประเทศจึงสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ โดยไม่เสีย
สิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญ 

5. ข้อใดมิใช่ประเภทของเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น 
    ก. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ข. ลูกจ้างท้องถิ่น 
    ค. พนักงานส่วนท้องถิ่น 
    ง. สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    จ. พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น 
6. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามกฎหมายใด 
    ก. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
    ข. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
    ง. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    จ. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2545 
7. ข้อใดมิใช่องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
    ก. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
    ข. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
    ค. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 
    ง. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
    จ. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
8. องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ต้อง
มีองค์ประกอบของกรรมการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด  
    ก. ไตรภาคี 
    ข. ทวิภาคี 
    ค. องค์กรเดี่ยว 
    ง. จตุภาคี 
    จ. แบบใดก็ได้ 
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    ง. ส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายในด้าน
การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นและปกครองดูแลท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่มีองค์กรบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
    ก. เทศบาลนครเกาะสมุย 
    ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
    ค. กรุงเทพมหานคร 
    ง. เมืองพัทยา 
    จ. ข้อ ค. และ ง. ถูก 
 
 
 

10. องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
องค์กรใด ที่ท าหน้าท่ีวางมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท     
    ก. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 
    ข. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
    ค. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ง.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
    จ. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารงานบุคคล 

  ส่วนท้องถิ่น” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่ดี มีความส าคัญต่อการ
จัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นอย่างไร 
    ก. ท าให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดทิศทางการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ข .  ท า ให้ สามารถบริหารงบประมาณได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
    ค. ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
    จ. ข้อ ก. และ ค. ถูก 
2. ระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วยระบบใดบ้าง 
    ก. ระบบบริหารงานบุคคลที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจบริหารเอง 
    ข.  ระบบที่ รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้กับระบบข้าราชการพลเรือน 
    ค. ระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไว้ในองค์กร
ระดับชาติ 
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
3. ข้อใดมิใช่ข้อดีของระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจ
ไว้ในองค์กรระดับชาติ 
    ก. สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ 
    ข. ข้าราชการพลเรือนกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นไม่มี
ความแตกต่างกันในสิทธิที่พึงจะได้รับ 
    ค. สามารถลดอิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นลงได้ 
    ง. สะดวกในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ 
    จ. ท าให้การบริหารงานบุคคลของภาครัฐเป็นเอกภาพ 
4. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระบบบริหารงานบุคคล
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจบริหาร
เอง มีข้อดีอย่างไรบ้าง 
    ก. ให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
อ านาจบริหารงานบุคคล 
    ข. ส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น 

5. ข้อใดมิใช่ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    ก. พนักงานเทศบาล 
    ข. พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น  
    ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
    ง. พนักงานเมืองพัทยา 
    จ. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติทั่วไปของ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
    ก. มีสัญชาติไทย 
    ข. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่
เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
    ค .  ต้ อ ง เป็ นผู้ ส อบผ่ านการสอบ เพื่ อ วั ดค ว าม รู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
    ง. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
    จ. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
7. ข้อใดมิ ใ ช่องค์ประกอบ “ไตรภาคี” ขององค์กร
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
    ก. ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
    ข. ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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    ค .  เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งานอย่างเต็มความสามารถ 
เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การบริหารบุคคลของท้องถิ่นเอง 
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
8. ข้อใดคือหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
    ก. ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษา
ระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
    ข. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น 
    ค. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
    ง .  ก าหนดหลัก เกณฑ์และเ ง่ือนไขการคัด เลือก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล 
    จ. ถูกทุกข้อ 
 
 

 
 
 
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มิได้อยู่ในอ านาจการ
ควบคุมของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
    ก. เทศบาลนครเกาะสมุย 
    ข. กรุงเทพมหานคร 
    ค. เมืองพัทยา 
    ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
10. ในปัจจุบันการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายใด 
    ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 
    ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
    ค. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    ง. เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 7 
 

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

 

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

 
 

 
 

 
 


