แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์

***************************
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ของปี พ.ศ.ใด
ก. ปี 2546
ข. ปี 2546 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
ค. ปี 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
ง. ปี 2548
*****************************************************
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ข. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
ค. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันได้ยกเลิก
ระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
*****************************************************
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ค. องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
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5. สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
ข. สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร
*****************************************************
6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค. คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
*****************************************************
7. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนสภาตําบล
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ค. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา
*****************************************************
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวผิด
ก. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
ข. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
ค. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ง. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
9. อําเภอ หมายความรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สุขาภิบาล
ข. กิ่งอําเภอ
ค. อําเภอเมือง
ง. หมู่บ้านในเขตอําเภอ
*****************************************************
10. ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา
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ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายอําเภอ
ค. นายกเทศมนตรี และนายกเมืองพัทยา
ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
*****************************************************
11. สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
ข. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาตําบล
ค. สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
*****************************************************
12. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดอําเภอประจําตําบล
ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
13. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดเทศบาล
ค. หัวหน้ากองวิชาการแผน และหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ง. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน และผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
*****************************************************
14. พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ข้าราชการส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนตําบล
ข. พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา
ค. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานเทศบาล
ง. พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้อง
*****************************************************
15. แผนพัฒนา หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ค. แผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
ง. แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนชุมชน
*****************************************************
16. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ไม่ถูกต้อง
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ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์
ข. มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจํา
ทุกปี
ค. แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต
ง. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
*****************************************************
17. “แผนสามปี” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข. มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจํา
ทุกปี
ค. อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ง. โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น
*****************************************************
18. “โครงการพัฒนา” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจํา
ทุกปี
ข. ดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้
ค. โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
19. “การแก้ไข” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การแก้ไขโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา
ข. การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาให้ถูกต้อง
ค. การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง
ง. โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
*****************************************************
20. “การเพิ่มเติม” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา
ข. การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ค. การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ให้ปรากฎไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
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21. “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข. การทําให้วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค. การทําให้สาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
22. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
23. ใครมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
24. ในกรณีจําเป็น ให้ใครมีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
25. ในกรณีจําเป็น ให้มีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยภายในกี่วัน นับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
*****************************************************
26. การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับข้อใด
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ก.
ข.
ค.
ง.

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ
ระเบียบ ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
27. องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ค. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
28. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธาน
ข. รองนายกองค์กรบริหารส่วนตําบลทุกคน เป็นกรรมการ
ค. สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
*****************************************************
29. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
*****************************************************
30. องค์การบริหารส่วนตําบลกานดาน ใครมีอํานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกานดาน
ก. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกานดาน
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกานดาน
ค. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกานดาน
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกานดาน
*****************************************************
31. ใครต่อไปนี้เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายหลงรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายเหลิงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นางลุ่มเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายปึดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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*****************************************************
32. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่ากี่คน
เป็นกรรมการ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ไม่น้อยกว่าสองคน
ข. ไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินหกคน
ค. ไม่น้อยกว่าสามคน
ง. ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินหกคน
*****************************************************
33. ใครต่อไปนี้ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ก. นายหกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายสองเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ค. นางงามหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายสดเจ้าพนักงานธุรการ
*****************************************************
34. ตําแหน่งใด ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ก. นักพัฒนาชุมชน
ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ค. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
*****************************************************
35. ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์กาบริหารส่วนตําบล มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ข้อใด
กล่าวถูกต้องที่สุด
ก. 2 ปี
ข. 2 ปี และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่ได้
ค. 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ง. 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
*****************************************************
36. ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พ้นจากตําแหน่งตามข้อใด
ก. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ข. เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
ค. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธาน
ง. ถูกต้องทุกข้อ
*****************************************************
37. ใครไม่มีสิทธิได้รับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายเก่งผู้อํานวยการโรงเรียน
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ข. นายอร่อยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
ค. นายเข้าทรงเป็นผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต
ง. มีสิทธิได้รับคัดเลือกทุกคน
*****************************************************
38. ข้ อใดกล่า วถึงคุณ สมบัติ และลักษณะต้ องห้า มของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ของคณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่น ไม่
ถูกต้อง
ก. ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข. ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ค. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ง. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ
*****************************************************
39. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว
ไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมติจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้
ออก
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นสั่งให้ออก เห็นว่าเหตุอันสมควร
ค. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหน่ง
ง. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
*****************************************************
40. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายอาคมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ข. นางเวทย์มนต์เจ้าพนักงานธุรการ
ค. นายไว้ลายปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นางใส่ใจหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
41. ใครเป็นประธาน ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. นายอําเภอ
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
*****************************************************
42. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
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ข. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน เป็นกรรมการ
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คัดเลือกจํานวนสามคน เป็นกรรมการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน เป็นกรรมการ
*****************************************************
43. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผู้แทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามคน
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
ค. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
ง. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน
*****************************************************
44. นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด มีสิทธิคัด เลือกบุคคลใดเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิของคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายทองใหญ่เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน
ข. นายธงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ค. นายทองหยอดเป็นมีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
45. ใครเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
*****************************************************
46. ใครเป็นประธานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ก. นายอําเภอ
ข. นายกเทศมนตรี
ค. ปลัดอําเภอ
ง. ปลัดเทศบาล
*****************************************************
47. ใครเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ก. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ข. เลขานุการนายกเทศมนตรี
ค. ปลัดเทศบาล
ง. ผู้อํานวยการกองช่าง
*****************************************************
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48. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
49. ตําแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก. นายเบยจุงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายคมมีรองนายกเทศมนตรี
ค. นางใหญ่ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายอดทนปลัดเทศบาล
*****************************************************
50. ตําแหน่งใดไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก. นางประจบหัวหน้าส่วนการคลัง
ข. นายสมคบผู้อํานวยการกองช่าง
ค. นายสุดทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ง. นายเละเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
*****************************************************
51. ผู้แทนประชาคมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ประชาคม
คัดเลือกจํานวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
*****************************************************
52. เทศบาลตําบลร้าวฉาน อยู่ในอําเภอน่าอยู่ จังหวัดแดนไกล ถ้าจะแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลร้าวฉาน ใครมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลร้าวฉาน
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแดนไกล
ข. นายอําเภอน่าอยู่
ค. นายกเทศมนตรีตําบลร้าวฉาว
ง. ปลัดเทศบาลตําบลร้าวฉาว
*****************************************************
53. ข้อใดกล่าวถึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ
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ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ
ค. หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการ
ง. ผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน
เป็นกรรมการ
*****************************************************
54. ตําแหน่งใด มิได้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายทรงชัยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายแบตเตอร์ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายคงอยู่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ง. นางกลุ้มหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
55. ใครเป็นประธานของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ก. นายอําเภอ
ข. นายกเทศมนตรี
ค. รองนายกเทศมนตรีซึ่งได้รับมอบหมาย
ง. ปลัดเทศบาล
*****************************************************
56. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ที่สุด
ก. ปลัดเทศบาล
ข. นักพัฒนาชุมชน
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
ง. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายหรือพนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
*****************************************************
57. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ
ใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
ง. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายหรือพนักงานส่วนตําบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
*****************************************************
58. ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่น ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีวาระอยู่ในตําแหน่งกี่ปี ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. 2 ปี
ข. 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ค. 4 ปี
ง. 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
*****************************************************
59. ผู้ใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายเบยจุงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายส่งไผหัวหน้าส่วนโยธา
ค. นายงึกงักหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ง. นายเบ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
60. ข้อต่อไปต่อนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยพิจารณาจากภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ข. พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและร่างแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค. กําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยพิจารณาจากนโยบายของนายองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่แถลงสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*****************************************************
61. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไม่ถูกต้อง
ก. กําหนดแนวทางการพัฒ นาเทศบาล โดยพิ จารณาจากภารกิจ ถ่ ายโอนตามกฎหมายกํ าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจ
ข. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี
ค. กําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยพิจารณาจากนโยบายของนายเทศมนตรีที่แถลงสภาเทศบาล
ง. พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดําเนินงานของเทศบาล
*****************************************************
62. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ถูกต้อง
ก. จัดทําร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ข. กําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น
การแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค. พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและร่างแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*****************************************************
63. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะใดมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาด้วย
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ก.
ข.
ค.
ง.

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถูกทุกข้อ
*****************************************************
64. ข้อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ อง ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผล คณะอนุกรรมการ และทํางาน
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่ แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ค. ถ้าประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม
ง. การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
*****************************************************
65. ใครที่มีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลซื่อ
ก. นายโกงได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสองปี และพ้นโทษมาแล้วหกปี
ข. นายเก่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซื่อ
ค. นายปลดเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซื่อ
ง. นายอ่อนเป็นพนักงานส่วนตําบลที่มีอายุ 50 ปีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลซื่อ
*****************************************************
66. ข้อใดไม่ได้ เป็นขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นํามาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป
*****************************************************
67. ข้อใดไม่ได้เป็นขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับเทศบาล
ก. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามาวิเคราะห์ เพื่อ
จัดทําร่างแผนยุทธศาตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
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ค. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี
ง. การจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ ใ ห้ จั ด ทํ า และทบทวนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อนมิ ถุ น ายนก่ อนงบประมาณ
ประจําปี
*****************************************************
68. ข้อใด เป็นขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ที่แตกต่างจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
ก. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวบรวมแนวทางและข้อมู ล
นํามาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป
*****************************************************
69. ข้อใด ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดทําแผนสามปีของเมืองพัทยา
ก. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาประชุมประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาพิจารณาร่างแผนสามปี เพื่อเสนอนายกเมืองพัทยา
ง. นายกเมืองพัทยาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกเมือง
พัทยาจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปีต่อไป
*****************************************************
70. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ก. การจัดทําแผนสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนสามปี เพื่อเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปีต่อไป
*****************************************************
71. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ก. การจัดทําแผนสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี
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ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ค. ในกรณีเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัด
เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ง. นายกเทศมนตรีเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกเทศมนตรี
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปีต่อไป
*****************************************************
72. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา
ได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาดําเนินการตามขั้นตอนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นกําหนด
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ค. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
*****************************************************
73. การแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอํานาจของใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการสนับ สนุน การจั ดทําแผนพั ฒ นาองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
*****************************************************
74. การแก้ไขแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นอํานาจของใคร
ก. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ค. นายกเทศมนตรี
ง. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
*****************************************************
75. การแก้ไขแผนพัฒนาของเมืองพัทยาเป็นอํานาจของใคร
ก. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค. นายกเมืองพัทยา
ง. ปลัดเมืองพัทยา
*****************************************************
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76. การแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหรูเป็นอํานาจของใคร
ก. คณะกรรมการพัฒนาตําบลหรู และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรู
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหรู และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารหรู
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรู
ง. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรู
*****************************************************
77. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
*****************************************************
78. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง
ก. นายกเทศมนตรี เสนอร่ างแผนพั ฒ นาสามปี ที่เพิ่ มเติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงต่ อ สภาเทศบาลเพื่ อให้ ความ
เห็นชอบก่อน แล้วนายกเทศมนตรีจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล จั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ค. คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลพิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เสนอ
นายกเทศมนตรี
ง. นายกเทศมนตรีพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
*****************************************************
79. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ของเมืองพัทยา มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง
ก. นายกเมืองพัทยาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ความเห็น
ชอบก่อน แล้วนายกเมืองพัทยาจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
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ข. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทํ าแผนพัฒ นาเมื องพั ทยา จัดทํ าร่ างแผนพั ฒ นาสามปี ที่เพิ่มเติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอนายก
เมืองพัทยา
ง. นายกเมืองพัทยาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม
ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
*****************************************************
80. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเบ่ง มีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบ่งเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเบ่งเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบ่งจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเบ่ง จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบ่ง
ค. คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเบ่ ง พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบ่ง
ง. สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเบ่ ง พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
*****************************************************
81. การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อ
ใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวั ด เพื่ อให้ ความเห็ น ชอบก่ อน แล้ ว นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดจึ งพิ จ ารณาอนุ มั ติและ
ประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
*****************************************************
82. การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาตร์การพัฒนาของเทศบาล มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกเทศมนตรีเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วนายกเทศมนตรีจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
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ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทําร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ค. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
นายกเทศมนตรี
ง. นายกเทศมนตรีพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
*****************************************************
83. การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาตร์การพัฒนาของเมืองพัทยา มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกเมืองพัทยา เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วนายกเมืองพัทยาจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา จัดทําร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค. คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอนายกเมืองพัทยา
ง. นายกเมืองพัทยาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
*****************************************************
84. การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ข้อใด
กล่าวถูกต้องที่สุด
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น แล้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลจึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละ
ประกาศใช้ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
*****************************************************
85. การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหลง มีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหลง จั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหลง
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ข. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหลงและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลง
ค. นายกองค์ การบริห ารส่ว นตําบลหลง เสนอร่างแผนยุ ทธศาสตร์พัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์ การ
บริหารส่วนตําบลหลงเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลง จึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
86. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และนํ า ไปปฎิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
*****************************************************
87. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และนํ า ไปปฎิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
*****************************************************
88. ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดใช้ แ ผนใด เป็ น กรอบในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และ
งบประมาณรายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้
ก. แผนจังหวัด
ข. แผนยุทธศาสตร์
ค. แผนพัฒนาสามปี
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
89. เทศบาลจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายเพิ่มเติม รวมทั้ง
วางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนใด
ก. แผนจังหวัด
ข. แผนยุทธศาสตร์
ค. แผนพัฒนาสามปี
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
90. เมืองพัทยาจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายเพิ่มเติม รวมทั้ง
วางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนใด
ก. แผนจังหวัด
ข. แผนยุทธศาสตร์
ค. แผนพัฒนาสามปี
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
91. หากองค์การบริหารส่วนตําบลแซง จะทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557จะต้องใช้
แผนพัฒนาสามปีฉบับ พ.ศ.ใด เพื่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ก. แผนพัฒนาสามปี (2556 -2558)
ข. แผนพัฒนาสามปี (2557 -2559)
ค. แผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560)
ง. แผนยุทธศาสตร์ (2557 – 2561)
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*****************************************************
92. หากเทศบาลตําบลเห่าดง จะดําเนินการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 จะต้อง
ใช้แผนพัฒนาสามปีฉบับ พ.ศ.ใด เพื่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ก. แผนพัฒนาสามปี (2556 -2558)
ข. แผนพัฒนาสามปี (2557 -2559)
ค. แผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560)
ง. แผนยุทธศาสตร์ (2557 – 2561)
*****************************************************
93. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี
ข. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี
ค. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี
ง. แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาให้ จั ดทํ าและทบทวนให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อนมิ ถุน ายนก่ อ นงบประมาณ
ประจําปี
*****************************************************
94. หากองค์การบริหารส่วนตําบลดงร้อนเย็น จะจัดทําแผนดําเนินงาน ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนใด
ก. เดือนมิถุนายน
ข. เดือนกรกฎาคม
ค. เดือนสิงหาคม
ง. เดือนธันวาคม
*****************************************************
95. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าอยู่ จะขยายเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน ใครเป็นผู้มีอํานาจขยาย
เวลา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าอยู่
ข. นายอําเภอเมืองน่าอยู่
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าอยู่
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าอยู่
*****************************************************
96. เทศบาลตําบลคลั่ง จะแก้ไขแผนดําเนินงาน เป็นอํานาจของใคร
ก. สภาเทศบาลตําบลคลั่ง
ข. ปลัดเทศบาลตําบลคลั่ง
ค. สภาเทศบาลตําบลคลั่งเห็นชอบ นายกเทศมนตรีคลั่งอนุมัติ
ง. นายกเทศมนตรีตําบลคลั่ง
*****************************************************
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 20

97. เมืองพัทยา จัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเมืองพัทยา
ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเมืองพัทยา แล้วจัดทําร่างแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ข. คณะกรรมการพัทยาเมืองพัทยาพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอนายกเมืองพัทยาประกาศเป็น
แผนดําเนินงาน
ค. ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน
ง. และต้องปิดอย่างน้อยหกสิบวัน
*****************************************************
98. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งโรจน์
ก. แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งบประมาณดําเนินการหรือได้แจ้งแผนงาน
ค. แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ง. หากองค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งโรจน์ไม่สามารถดําเนินการทันเวลาให้ขอขยายเวลากับนายอําเภอ
*****************************************************
99. ใครเป็นมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
*****************************************************
100. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ใครเป็นแต่งตั้ง
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. นายกเทศมนตรี
ง. ปลัดเทศบาล
*****************************************************
101. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง
ข. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
ค. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนสามคน
ง. สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนสามคน
*****************************************************

รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 21

102. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตํา บลเค็ ม ข้อใดกล่ าวไม่
ถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเค็มแต่งตั่ง
ข. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเค็มตัดเลือกจํานวนสามคน
ง. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็มที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็มคัดเลือกจํานวนสามคน
*****************************************************
103. ใครเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ค. กรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการที่คณะกรรมการเลือก
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก
*****************************************************
104. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ก. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม
ค. คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ง. กรรมการที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเค็มมอบหมาย
*****************************************************
105. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเค็ม มีวาระอยู่ตําแหน่งคราว
ละกี่ปี ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. 2 ปี
ข. 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ค. 4 ปี
ง. 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
*****************************************************
106. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข. กําหนดกรอบโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเชตจังหวัด
ค. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ง. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*****************************************************
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107.
ก.
ข.
ค.
ง.

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กําหนดแนวทาง วิธีการในติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*****************************************************
108. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเมืองพัทยา
ค. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเมืองพัทยา
ง. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*****************************************************
109. ข้อใดกล่าวถึง อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเหลี่ยม ไม่ถูกต้อง
ก. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหลี่ยม
ค. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ง. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหลี่ยม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหลี่ยมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เหลี่ยม
*****************************************************
110. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ก. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น
ข. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง
ค. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
*****************************************************
111. การติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
*****************************************************
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112. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. ขึ้นอยู่มติสภาท้องถิ่นกําหนด
*****************************************************
113. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในเดือนอะไร
ก. กันยายน
ข. ตุลาคม
ค. พฤศจิกายน
ง. ธันวาคม
*****************************************************
114. แผนดําเนินงาน เดิมชื่อว่าแผนอะไร
ก. แผนดําเนินการ
ข. แผนปฏิบัติการ
ค. แผนประจําปี
ง. แผนงบประมาณ
*****************************************************
115. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฎิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลเฮง ที่มี
อยู่เดิมก่อนวันที่ระเบียบนี้ผลในการประกาศใช้ ให้มีผลอย่างไร
ก. สิ้นสุด
ข. ยกเลิก
ค. ใช้ได้ต่อไป
ง. ขอความเห็นชอบใหม่
*****************************************************
116. ตําแหน่งใด เป็นลงนามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
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117. ใครเป็นลงนามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ก. นายชํานิ ศักดิ์เศรษฐ์
ข. นายประชา มาลีนนท์
ค. นายสมชาย สุนทรวัฒน์
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*****************************************************
118. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ผู้
มีอํานาจลงนามประกาศ ณ วันที่เท่าใด
ก. วันที่ 28 กันยายน 2548
ข. วันที่ 29 กันยายน 2548
ค. วันที่17 ตุลาคม 2548
ง. วันที่ 18 ตุลาคม 2548
*****************************************************
119. แผนพัฒนาตําบลที่ใช้เป็นกรอบงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด
ก. แผนดําเนินงาน
ข. แผนพัฒนาสามปี
ค. แผนยุทธศาสต์การพัฒนา
ง. แผนปฎิบัติการประจําปี
*****************************************************
120. ใครเป็นผู้อนุมัติแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลโลดแล่น
ก. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโลดแล่น
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโลดแล่น
ค. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโลดแล่น
ง. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโลดแล่น
*****************************************************
121. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ได้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ก. เมืองพัทยา
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
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122. แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทําโดยกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แสดงถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ก. แผนพัฒนาสามปี
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ค. แผนการดําเนินงาน
ง. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
*****************************************************
123. แผนใดขององค์การบริหารส่วนตําบลเก่ง ที่จะต้องจัดทําโดยกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แสดงถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ก. แผนพัฒนาสามปี
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ค. แผนการดําเนินงาน
ง. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
*****************************************************
124. แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยกําหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น สําหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด
ก. แผนพัฒนาสามปี
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ค. แผนการดําเนินงาน
ง. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
*****************************************************
125. แผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องผ่านความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นก่อน
ก. องค์การบริหารส่วนตําบลเด่ง
ข. เทศบาลตําบลโดด
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียว
ง. เมืองพัทยา
*****************************************************
126. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
คําว่าแผนพัฒนา หมายความรวมถึง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. แผนพัฒนาสามปี
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ค. แผนพัฒนาห้าปี
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
127. องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย
ก. คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. เกี่ยวข้องทุกคณะ
*****************************************************
128. คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ใครเป็นประธานกรรมการ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
*****************************************************
129. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ใครเป็นประธานกรรมการ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
*****************************************************
130. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล ใครเป็ น ประธาน
กรรมการ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. กรรมการที่ได้รับคัดเลือก
*****************************************************
131. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล ใครเป็ น ประธาน
กรรมการ
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
*****************************************************
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132. ผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
*****************************************************
133. ผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือผู้ใด
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
134. กรณีเทศบาลผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปี อาจมอบอํานาให้ใคร
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
135. ผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเมืองพัทยา คือผู้ใด
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
136. ผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล คือผู้ใด
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
137. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของใคร
ก. นายอําเภอ
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
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ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
138. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วคือผู้ใด
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
139. แผนการดําเนินงานให้จัดทําแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
ก.
ข.
ค.
ง.

มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

*****************************************************
140. การแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของใคร
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
141. ผู้มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานคือผู้ใด
ก.
ข.
ค.
ง.

นายอําเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
142. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอํานาจหน้าที่ต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนใดของทุกปี
ก. มิถุนายน
ข. ตุลาคม
ค. สิงหาคม
ง. ธันวาคม
*****************************************************
143. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอํานาจหน้าที่ต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งต้องติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน
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ก. 7 วัน

ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
*****************************************************
144. ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
145. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายจุงเบยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลออย เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย
ข. นายทรหดปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห่าง เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลห่าง
ค. นายอดทนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห่วง
ง. นางอ้ อ นหั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด องการบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหลง เป็ น เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหลง
*****************************************************
146. ตํ าแหน่งใดต่ อไปนี้ เป็น ผู้ออกระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัด ทําแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
147. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
บัญญัติไว้จํานวนกี่ข้อ
ก. 30 ข้อ
ข. 31 ข้อ
ค. 32 ข้อ
ง. 33 ข้อ
*****************************************************
148. การจัดทําแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างจากกันอย่างไร ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
ก. นายกเทศมนตรีเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
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ข. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยไม่ต้องผ่าน
การเห็นชอบจากสภาเทศบาลเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
โดยไม่ต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
*****************************************************
149. ข้อใด ไม่ใช่ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก. ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา
ข. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ
ค. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ง. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร
*****************************************************
150. การจั ด ทํ า แผนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีแผนอะไรบ้าง ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. แผนพัฒนาสามปี แผนดําเนินการ แผนปฎิบัติการ
ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฎิบัติการ
ค. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินการ
ง. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนงบประมาณประจําปี
*****************************************************
151. การดทํ า แผนขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ วยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีผลบังคับเมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. วันที่ 17 ตุลาคม 2548
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 17 ตุลาคม 2548)
ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
*****************************************************
แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs
http://pun.fix.gs
(เฉลยด้านล่างครับ)
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เฉลยแนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34

ง.
ค.
ข.
ข.
ง.
ก.
ก.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ง.
ก.
ก.
ค.
ก.
ค.
ข.
ง.
ค.
ง.
ก.
ค.
ข.
ข.
ข.
ง.
ก.
ง.

ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40
ข้อ 41
ข้อ 42
ข้อ 43
ข้อ 44
ข้อ 45
ข้อ 46
ข้อ 47
ข้อ 48
ข้อ 49
ข้อ 50
ข้อ 51
ข้อ 52
ข้อ 53
ข้อ 54
ข้อ 55
ข้อ 56
ข้อ 57
ข้อ 58
ข้อ 59
ข้อ 60
ข้อ 61
ข้อ 62
ข้อ 63
ข้อ 64
ข้อ 65
ข้อ 66
ข้อ 67
ข้อ 68

ค.
ง.
ข.
ข.
ข.
ง.
ข.
ง.
ง.
ข.
ค.
ข.
ค.
ง.
ง.
ง.
ข.
ง.
ก.
ก.
ง.
ง.
ง.
ข.
ง.
ง.
ข.
ก.
ก.
ก.
ง.
ง.
ง.
ง.

ข้อ 69
ข้อ 70
ข้อ 71
ข้อ 72
ข้อ 73
ข้อ 74
ข้อ 75
ข้อ 76
ข้อ 77
ข้อ 78
ข้อ 79
ข้อ 80
ข้อ 81
ข้อ 82
ข้อ 83
ข้อ 84
ข้อ 85
ข้อ 86
ข้อ 87
ข้อ 88
ข้อ 89
ข้อ 90
ข้อ 91
ข้อ 92
ข้อ 93
ข้อ 94
ข้อ 95
ข้อ 96
ข้อ 97
ข้อ 98
ข้อ 99
ข้อ 100
ข้อ 101
ข้อ 102

ง.
ข.
ง.
ก.
ก.
ค.
ค.
ค.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ง.
ข.
ค.
ค.
ค.
ค.
ข.
ค.
ข.
ง.
ง.
ง.
ง.
ง.
ค.
ค.
ค.
ค.

ข้อ 103
ข้อ 104
ข้อ 105
ข้อ 106
ข้อ 107
ข้อ 108
ข้อ 109
ข้อ 110
ข้อ 111
ข้อ 112
ข้อ 113
ข้อ 114
ข้อ 115
ข้อ 116
ข้อ 117
ข้อ 118
ข้อ 119
ข้อ 120
ข้อ 121
ข้อ 122
ข้อ 123
ข้อ 124
ข้อ 125
ข้อ 126
ข้อ 127
ข้อ 128
ข้อ 129
ข้อ 130
ข้อ 131
ข้อ 132
ข้อ 133
ข้อ 134
ข้อ 135
ข้อ 136

ค.
ค.
ข.
ข.
ข.
ค.
ค.
ข.
ค.
ก.
ง.
ข.
ค.
ข.
ค.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ก.
ก.
ก.
ก.
ค.
ก.
ค.
ง.
ก.
ก.
ง.
ก.
ก.
ก.

ข้อ 137
ข้อ 138
ข้อ 139
ข้อ 140
ข้อ 141
ข้อ 142
ข้อ 143
ข้อ 144
ข้อ 145
ข้อ 146
ข้อ 147
ข้อ 148
ข้อ 149
ข้อ 150
ข้อ 151

ข.
ข.
ง.
ข.
ข.
ง.
ง.
ง.
ง.
ข.
ค.
ข.
ข.
ค.
ค.

ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ (เดี๋ยวจะมาลงให้ครับ กําลังรวบรวมอยู่)
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 32

