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สรุปความรู้เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
 
 

 การพัฒนา มีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดข้ึนจากการสังเกตปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและวัฒนธรรม 
ของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ หลายประการดังต่อไปน้ี  
 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change) 
3. การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact) 
4. โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure) 
5. ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology) 
6. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เช่น การเล็งเห็นความจ าเป็นในการ

เปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู้น าประเทศ 
 
 

 
         การพัฒนา (Development)    
 
          มีความหมายเป็นสองนัย ก็คือ 
          ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ 
ข้ึนมาและน ามาใช้เป็นครั้งแรก เช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้า การกระดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
         ความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนของ
ระบบต่างๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมน้ัน  

 
การพัฒนาชุมชน เป็นอีกแนวคิดหน่ึงที่พยายามใช้หลักบูรณาการบนพ้ืนฐาน 
                      ความเช่ือและความเข้าใจเบื้องต้นหลายประการ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับ การพัฒนา เริ่มมีมาตั้งแต่อดีตกาล ด้วยการที่มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมด ารงชีวิตด้วยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมแล้วมีการคัดเลือกผู้น า เพ่ือด าเนินการ
พัฒนากลุ่มของตนเองเพ่ือการอยู่รอดของเผ่าพันธ์ุ อันเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา กระทั่งถึง
ปัจจุบันก็ยังคงต้องมีการพัฒนากันอยู่ตลอดไป ค าว่าการพัฒนาจึงได้กลายเป็นค าที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เพราะจากการ
ที่ประเทศต่างๆต้องประสบกับปัญหาจากสงครามจึงจ าเป็นที่จะต้องเสาะแสวงหาแนวทาง
และวิธีการเพ่ือด าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟู แก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน
ประเทศของตนเอง จึงท าให้มีการน าค าว่าการพัฒนาไปใช้ในหลายรูปแบบ กว้างขวางและ
แพร่หลาย เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาการเมืองและการพัฒนา
ด้านอื่นๆ เป็นต้น  

 
ดังน้ัน การน าค าว่าการพัฒนาไปใช้ ก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปตาม

วัตถุประสงค์ที่น าไปใช้  
 
ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” 
  
ความหมายของการพัฒนาที่มักจะถูกน ามาออกข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ได้แก่  
องค์การสหประชาชาติ  ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการรวม

ก าลังระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ ให้เจริญย่ิงข้ึนและผสมผสานเข้าเป็นชีวิตของชาติ ท า 
ให้ประชาชนสามารถอุทิศตนเพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ 

 
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของประชาชน  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้านและ
ชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็น
วิธีการที่น าเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
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แล้วก็มีคนอื่นๆให้ความหมาย “การพัฒนาชุมชน” ไว้ในรูปแบบต่างๆกัน แล้วแต่เลย
ว่าแต่ละคนอยากให้ความหมายอะไร ยังไง เยอะมากๆ หากไปอ่านต าราหรือทฤษฏีต่างๆตาม 
แบบหนังสือทั่วไป ก็จะถูกน ามาให้อ่านหมดเลย ยาวเหยียด เรียกว่าก๊อบลงมาท าหนังสือเลย 
เฉพาะแค่เรื่องการนิยามความหมายของการพัฒนาชุมชน ยกของคนน้ันคนน้ีมาบอกว่าคนน้ัน 
ให้ความหมายแบบน้ี คนน้ีให้ความหมายแบบน้ัน รวมกันสิบกว่าคนก็แบบปาไปแล้วสองหน้า
หนังสือเตรียมสอบ ใครจะไปจ าได้ ไม่ต้องอ่านหรอกนิยามของแต่ละท่านที่ให้ไว้น้ันนะ เพราะ  
ไม่ออกข้อสอบหรอก เน่ืองจากใครอยากนิยามอะไร ก็นิยามกันไป ความหมายของการพัฒนา
ชุมชน โน่น น่ี น่ัน แต่ที่เขาน ามาออกข้อสอบบ่อยๆ คือจาก องค์การสหประชาชาติ (ถ้าสอบ
ท้องถ่ิน) หรือไม่ก็จากกรมการพัฒนาชุมชน (ถ้าสอบนักพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากรของกรม)  
หรือท้องถ่ินอาจจะน าความหมายของกรมการพัฒนาชุมชนมาออกก็ได้ เพราะถือว่าอยู่ในงาน 
สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนท้องถ่ินน่ันเอง  
 
 ผู้อ่านสังเกตให้ดีว่าการให้นิยามความหายการพัฒนาจากต่างชาติ แรกเริ่ม ค.ศ. 2491 
มีการประชุมเป็นเรื่องเป็นราวเพ่ือนิยามความหมายของการพัฒนาว่าเป็น movement หรือ 
“ขบวนการ” แล้วภายหลังมายุคใหม่ๆ เลยปรับเป็น “กระบวนการ” หรือ process น่ันเอง 
 
 ดังน้ัน  คีย์เวิร์ดส ำคัญของควำมหมำยต้องพยำยำมหำค ำว่ำ “กระบวนกำร” ให้เจอ 

ก็จะเป็นนิยำมตำมแบบของสหประชำชำติ  
 
ความหมายโดยสรุป ที่มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง ได้น ามาสอนในสาขาพัฒนา

ชุมชน จะให้ความหมายประมาณว่า  
 
“การพัฒนาชุมชน” คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีข้ึน  

โดยใช้พลังและความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐและองค์กรใน 
ชุมชน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าทั้งใน 
ด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง โดยมุ่ง
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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เข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาและหลักการพัฒนาชุมชน 
 
 การพัฒนาและการพัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านแนวความคิดที่อยู่บน

พ้ืนฐานความเช่ือ หลักการ รวมทั้งวิธีการต่างๆ การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นทางการน้ันเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งจะมีพัฒนาการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบและได้รับการยอมรับ 

 
         ผู้ท างานด้านพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยทฤษฎีตลอดจนองค์ความรู้เชิงลึกที่มีลักษณะ 
เฉพาะด้าน การพัฒนาชุมชนจึงนับเป็นการพ่ึงพาทางทฤษฎี (Theoretical Dependency)  
ซึ่งหมายถึง การเอาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการจากศาสตร์สาขาอื่นๆมาบูรณาการ
แนวคิดข้ึนมาใหม่  เช่น  
 

สังคมวิทยา (Sociology)    มานุษยวิทยา (Anthropology)  
การศึกษา (Education)   รัฐศาสตร์ (Political Science)  
เศรษฐศาสตร์ (Economics)   จิตวิทยา (Psychology)   เป็นต้น  
 
  ด้วยเหตุน้ีท าให้ผู้ที่สนใจทางด้านการพัฒนาชุมชนจ าเป็นที่จะต้องมีฐานความรู้ใน

ศาสตร์สาขาต่าง รอบด้าน ศาสตร์แห่งการพัฒนาคือบูรณาการหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ซึ่งมุ่งหวังจะสร้างองค์รวมแห่งความรู้ให้แก่ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะศึกษา โดยปัจจุบันน้ี รากฐานของ
การพัฒนาประเทศที่แท้จริงน้ัน ควรยึดคนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรพัฒนำ  
 
 

 
 แนวข้อสอบ  
       “การพัฒนาชุมชนเป็นการพ่ึงพาทางทฤษฎี” สอดคล้องกับข้อใด 
         ก. การมุ่งเน้นความรู้ด้านทฤษฎีพัฒนาชุมชนโดยตรงให้มีประสิทธิภาพ 
         ข. การขาดความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของการพัฒนาชุมชนอาจก่อให้เกิดปัญหา 
         ค. การใช้ความรู้เชิงลึกทางทฤษฎีของศาสตร์ต่างๆน ามาบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
         ง. การศึกษาทฤษฎีให้แม่นย า เพ่ือออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนได้ประสิทธิภาพ 
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 แนวความคิดท่ีส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  
 
         สังคมไทยน้ันมีประวัติศาสตร์ตลอดจนความเป็นมาอันยาวนาน ความเช่ือ บรรทัดฐาน 
วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมถูกถ่ายทอดโดย
ขบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง เช่น 

วัฒนธรรมแห่งการยอมตาม (Passive Culture)  
ความสัมพันธ์แบบข้า-บ่าว ผู้อุปถัมภ์-ผู้รับอุปถัมภ์  
ความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ฤกษ์ยาม ผีสาง เทวดา  
 
เป็นวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น  
1. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) 
2. แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural 

Change) 
3. แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง (Economics & Political 

Economy) 
4. แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Action & 

Social Movement) 
5. แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict) 
6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) 

 
1. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Perspective) เป็นการน าเอาค าว่า

การพัฒนามาใช้เพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหน่ึงไปสู่อีกภาวะ
หน่ึงที่ดีกว่าหรือสูงกว่าเดิม 

 
2. แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Perspective) 

แนวคิดน้ีจะสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนช้ัน
ทางสังคม การปฏิรูป หรือการปฏิวัติ 
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3. แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (Economic & Political Economy Perspective) 
แนวคิดน้ีจะมุ่งไปสู่การอธิบายโดยพิจารณาที่วิถีการผลิต (Mode of Production) วิถีการ
บริโภค (Mode of Consumption) วิถีการแจกจ่าย (Mode of Distribution) ของมนุษย์ 

 
4. แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement & 

Social Action Perspective) เป็นแนวคิดที่รัฐพยายามที่จะปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในรูปของการจัดท าแผนโครงการหรือการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือการเคลื่อนไหวของ
มวลชนเพ่ือต่อสู้เรียกร้อง ต่อรอง 
 

5. แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict Perspective) เป็นแนวคิด
ที่มีรากฐานมาจากความเช่ือในหลักการของวัตถุนิยมวิภาษวิธี และมองว่าความขัดแย้งอันเกิด
จากการควบคุมวิถีการผลิตจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Perspective) เป็นแนวคิดที่
องค์การสหประชาชาติน ามาใช้โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา 
 

 
สังเกตข้อที่ 6 ถูกน ามาออกข้อสอบบ่อย เช่น ถามว่า 
แนวคิดแบบยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับองค์การสหประชาชน คือแนวคิดแบบใด ตอบ  Community Perspective 
 

 
ทั้ง 6 แนวคิดหลักในการพัฒนาจะเห็นได้ว่ามีหลากหลาย  
การพัฒนาที่จะสื่อความหมายให้แก่ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนน้ันจะต้องมีค านาม 

ที่มีขอบเขตของค านิยามที่ชัดเจนต่อท้ายค าว่าการพัฒนา เสมอ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาการศึกษาหรืออื่นๆ ซึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบคือ “การพัฒนาชุมชน” อันเป็นแนวคิดหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะ 
มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ รวมทั้งศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก  
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หลักการพัฒนาชุมชน 
 
 การพัฒนาชุมชนมีหลักการที่หวังให้มีการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ของชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ต้องอาศัยหลักการเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

1. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเร่ิมงาน (Context) 
               บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ ในชุมชนซึ่งในการพิจารณาน้ัน 
นักพัฒนาควรจะพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งสภาพความเป็นอ ยู่ทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การที่นักพัฒนาทราบสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชนก็สามารถที่จะวางแผนและด าเนินงานพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
2. การดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม  (Participation) 

              การจัดกิจกรรมการพัฒนาอะไรก็ตาม จะต้องดึงหรือชักจูงประชาชนให้เข้ามา
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ 
และการประเมินผล ซึ่งจะท าได้มากน้อยแค่ไหนน้ันข้ึนอยู่กับประเภทของกิจกรรม แต่ยึด
หลักการที่ส าคัญว่าต้องให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เน่ืองจากกว่าผลของการด าเนินงานพัฒนาน้ันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัว
ประชาชน ควรที่จะให้ประชาชนเลือกแนวทางในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง 

 
3. การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป (Gradualness) 

ความล้มเหลวของการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน เพราะการเร่งรีบท างานให้เสร็จเร็วเกินไป ก่อนที่
จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปัญหาที่แท้จริงของชุมชนหรือก่อนที่ประชาชนจะมี
ความเช่ือมั่นในตนเองหรือก่อนที่จะมีทรัพยากรเพียงพอ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่านักพัฒนา
ต้องการให้มีผลงานออกมาโดยเร็ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการของบประมาณมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนไม่ควรเร่งรีบจนเกินไป ควรด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อย
ไป ควรคิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชนในระยะยาว 
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4. การให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก (Man-Center 
Development) 

มีความจริงอยู่ประการหน่ึงว่า การช่วยคนไม่อาจส าเร็จได้ ถ้าผู้น้ันไม่ต้องการจะช่วยตนเอง  
โดยหลักการน้ี การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มด้วยการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลักหรือ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยให้คนในชุมชนค้นหาความต้องการและปัญหา (Identify 
Need and Problem) ของตนเองให้พบไม่ว่าจะด้วยวิธีกระตุ้น ย่ัวยุ หรือชักจูงก็ตาม 

 
5. การใช้วิธีด าเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) 

การพัฒนาชุมชนจะต้องน าแบบประชาธิปไตยมาใช้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักคิด
ด้วยตนเอง รู้จักอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันท างานตามข้อตกลงที่
ได้ร่วมกันก าหนดไว้ ยึดถือในเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อย (Rule of Majority, 
Right of Minority) 

 
6. การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ (Flexible) 

 เน่ืองจากสังคมมีความเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีด าเนินงาน
ให้กว้างและเข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลง
จะต้องเป็นไปเฉพาะวิธีด าเนินงานเท่าน้ัน โดยยึดมั่นในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

 
7. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) 

วัฒนธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขประตูปัญหาเพ่ือเข้าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะ
ส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่าง
หน่ึง เพราะในแต่ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต (Way of Life) ที่แตกต่างกัน การเข้าใจวัฒนธรรม
ชุมชนได้มากเท่าใด ก็จะเข้าใจงานพัฒนาชุมชนได้มากเท่าน้ัน 
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8. ท างานกับผู้น าท้องถิ่น (Local Leader) 
การท างานกับผู้น าท้องถ่ินเป็นหลักการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญอย่างหน่ึง การพัฒนาชุมชนจะ
ขยายตัวกว้างออกไปและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับศักยภาพ ความสามารถ
ของผู้น าในท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการ คือ มีบทบาท ต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งจากทางราชการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผสส . อสม. ครูในหมู่บ้านหรือต าบล และผู้น า
ที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้น าที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือและมีบทบาทในการช้ีน าการ
พัฒนา เช่น เถ้าแก่โรงสี เถ้าแก่ไร่อ้อย คนเฒ่าคนแก่ พระสงฆ์ เป็นต้น 

 
9. ท างานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) 

ชุมชนใดที่มีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองค์กรอื่น ๆ อยู่ย่อมมีผู้น าขององค์กรน้ันๆ อยู่ด้วย
หลักการพัฒนาชุมชนต้องพยายามใช้องค์กรเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ โดยดึงเอาสมาชิกหรือ
ตัวแทนขององค์กร เข้ามาร่วมท างานเพราะองค์กรต่างๆจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการดึงเอาก าลังของกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา แต่ถ้าไม่มีองค์กรอยู่ในชุมชนก็
ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรข้ึนโดยการให้การศึกษาตลอดจนการฝึกอบรม 

 
10. ท าการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) 

 การประเมินผลมิใช่เป็นแค่เพียงการเปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือให้รู้ว่ามีความก้าวหน้า
เพียงใด แต่เป็นการเรียนรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย ความผิดพลาด และความส าเร็จ ในสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมน้ัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานครั้งต่อไปได้ ซึ่งในการประเมินผลน้ันสามารถท าได้ในทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน 

 
11. สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (Policy) 

ไม่มีองค์การใดที่จะเกิดข้ึนถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าองค์การน้ันไม่ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ และเช่นเดียวกัน ไม่มีองค์การใดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้
ด าเนินงาน ถ้าหากองค์การน้ันขัดกับนโยบายของชาติ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดข้ึนจะมีผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงในระดับชาติเสมอ ฉะน้ัน จึงต้องสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันนโยบายของชาติ 
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12. การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) 
การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็นหลักการที่ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานพัฒนาชุมชน 
ประชาชนต้องได้รับการกระตุ้นให้ท างานผ่านกระบวนการกลุ่ม เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพล
เข้มแข็งและมั่นคงมากกว่าคน ๆ เดียว จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนาชุมนว่า “ไม่มี
กลุ่มก็ไม่มีการพัฒนาชุมชน” (No Group No C.D.) 

 
13. การพัฒนาชุมชนต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) 

  โครงการใดที่ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและส าเร็จไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่า
งานพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้นตามไปด้วย จะต้องมีการเริ่มท าโครงการใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด 
เรียกได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีความต่อเน่ือง โครงการใหม่น้ี อาจใหญ่กว่าหรือยากกว่าเดิมก็
ได้ ซึ่งก็ย่อมแล้วแต่ประชาชนจะเป็นผู้ก าหนด ส าหรับข้ันตอนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่จะใช้ส าหรับท าโครงการใหม่น้ัน ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องเริ่มจากข้ึนตอนแรก แต่ต่อยอดได้เลย 
 

สรุปได้ว่า 
- การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติและ

พฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้ดีข้ึนกว่าเดิม  
- ร่วมมือกันพัฒนาให้ชุมชนของตนเป็นชุมชนที่ดี สร้างความรู้สึกรักและผูกพันต่อชุมชน  
- ประเทศก าลังพัฒนาจะมีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาเรื่องการศึกษา สุขภาพอนามัย 

ปัญหาความยากจน เป็นต้น จึงต้องมีการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ให้หมดสิ้นไป  
- เป้าหมายการพัฒนาชุมชนต้องเร่งพัฒนาให้มีความเจริญเกิดข้ึน คือ การพัฒนาตัวบุคคล  

อันหมายถึงการกระท าใดๆ ก็ตามที่ท าให้บุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดข้ึน หรือท าให้คน
เป็นคนที่มีคุณภาพ  

-   การพัฒนาทางวัตถุก็มีความจ าเป็นอยู่ไม่ย่ิงหย่อน เช่น การสร้างถนน โรงพยาบาล 
โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันตามความจ าเป็น 

 -   เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการมุ่งไปยังประชาชน โดยผ่านกระบวนการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนและกระบวนการการรวมกลุ่มเป็นประการส าคัญ เพราะพลัง
ส าคัญที่จะบันดาลให้การพัฒนาบรรลุผลส าเร็จน้ันอยู่ที่ตัวประชาชน 
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           ความยากจนในชนบท เป็นปัญหาหลักที่ทุกหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไข โดย
การเพ่ิมพูนรายได้ของประชาชนให้สูงข้ึน (Increasing Income) แต่ในการพัฒนาที่ผ่านมา 
ย่ิงมีการพัฒนาย่ิงท าให้ประชาชนยากจนลง กล่าวคือ จากการมุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือให้
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ใน
ขณะเดียวกัน ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง อันเป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างทางฐานะของบุคคลสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงมีจ านวนไม่มาก 
มีฐานะร่ ารวย มีอ านาจทางเศรษฐกิจอีกกลุ่มหน่ึงเป็นคนส่วนมาก อาชีพหลักคือเกษตรกรรม 
ซึ่งความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ ก าลังกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญ ความแตกต่าง
ระหว่างเมืองกับชนบทมีมากข้ึน ประชาชนในภาคอีสานมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชาชนในภาคอื่นๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมและ
ความยากจน ความยากจนเกิดจากปัจจัยต่างๆ มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันเป็นลูกโซ่ 
 
วัฏจักรแห่งความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ดังน้ัน การพัฒนาชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะช่วยลดช่องว่างทางสังคม
และขจัดปัญหาความยากจนในชุมชนให้ลดลง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ง
ภาครัฐบาล เอกชน องค์กรชุมชน นักวิชาการ และองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ภาครัฐบาลเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา โดยการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวทางและมีมาตรฐานในการปฏิบัติเป็น
ข้ันตอนและมีความต่อเน่ือง ตามโครงการที่ก าหนด เพ่ือขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไป  

การมีทุนน้อย 

(Capital Deficiency) 

การมีเงินออมต  ่า 

(Low Savings) 

การมีอุปสงค์ต  ่า 

(Low Demand) 

การลงทุนต  ่า 

(Low Investment) 

การมีรายได้ที่แท้จริงต  ่า 

(Low Real Income) 

ผลติภาพต  ่า 

(Low Productivity) 
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        จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 
 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่นักพัฒนาจะต้องระลึกอยู่เสมอ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงาน
ไปสู่จุดหมาย ก็คือ 

1. เพ่ือพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกันในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจที่จะอาศัยและประกอบอาชีพใน

หมู่บ้านของตนอย่างสงบสุข 
4. ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนให้ดีข้ึน 
5. ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ให้แต่ละคนน าเอา

ความสามารถในตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
7. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดีข้ึน 
8. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ 
9. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

ประเทศชาติ 
10. เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชนในทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเองและครอบครัวให้ดีข้ึน 
 
 
   ดัชนีช้ีวัดระดับของการพัฒนา 
 
        ดัชนีช้ีวัดระดับของการพัฒนาที่ประเทศไทยใช้วัดระดับของการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน 
ต าบลหรือในชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาในระดับจุลภาคอย่างหน่ึง คือ 
เครื่องช้ีวัด ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ปี 2564 มีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด 31 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพ
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้ก าหนด
มาตรฐานข้ันต่ าเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเร่ืองอย่างไรในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ 

 
จปฐ คือ ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึง

ประสงค์ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าของเครื่องช้ีวัดว่าอย่างน้อยคนไทย ควรจะมีระดับ
ความเป็นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆและท าให้ประชาชนสามารถทราบได้
ด้วยตนเองว่า ในขณะน้ีคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวรวมไปถึงหมู่บ้าน/ ชุมชนอยู่ใน
ระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้างเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายส าคัญในการพัฒนาชนบทของ
ประเทศ  
 
 

 
หลักการของข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  

        1. เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ ของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน  เพ่ือให้
ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน / ชุมชนว่า
บรรลุตามเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐานแล้วหรือไม่ 
        2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ จปฐ. นับตั้งแต่
การก าหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
        3. ใช้ จปฐ เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน / ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากข้ึน 

 
เครื่องช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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เครื่องช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มี 5 หมวด 31 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 
 

หมวดที่ 1: สุขภาพดี  มี  7 ตัวช้ีวัด 
 
1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 
2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
6 คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
7 คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที  
 
 
หมวดที่ 2:  สภาพแวดล้อม  มี 7 ตัวช้ีวัด 
 
1 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร  
2 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 
3 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 
4 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  
5 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  
6 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  
7 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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หมวดที่ 3:  การศึกษา  มี 5 ตัวช้ีวัด 
 

1 เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
2 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
3 เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 
4 เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ 
5 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 
 
 
หมวดที่ 4:  การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวช้ีวัด 
 

1 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้  
2 คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 
3 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
4 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  
 
 
หมวดที่ 5: ค่านิยม มี 8 ตัวช้ีวัด 
 

1 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 
2 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  
3 คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
4 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
5 คนพิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
6 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
7 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถ่ิน 
8 ครอบครัวมีความอบอุ่น 
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หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

     การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมี
ส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่
ของรัฐ 
 
 
     ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 

1. เพ่ือต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตส านึกเป็นเจ้าของท้องถ่ินร่วมกัน 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร อปท  บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความต้องการของ

ประชาชนและรับผิดชอบต่อประชาชนให้มากข้ึน 
3. เพ่ือให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหารและสภา อปท ทุกข้ันตอน 

 
 
 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการกระจายอ านาจ 
 
 การกระจายอ านาจเป็นเครื่องมือที่จะท าให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
ทั่วถึง และตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมิได้มีความหมายแค่การใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงการที่ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่างๆของ 
อปท โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ ดังน้ัน ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆของท้องถ่ินแล้ว จะท าให้บริการสาธารณะต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ท้องถ่ินสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินมากที่สุด นอกจากน้ี การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท รับทราบข้ันตอนการ
ด าเนินงานของ อปท จะมีผลให้การด าเนินการต่างๆของท้องถ่ิน เป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ความเป็นธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการท างาน 
 
 

 
   วิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
 
- การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อปท 
- การสนับสนุนคนดีมีความสามารถให้เข้าไปบริหารงานใน อปท 
- การไปเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อปท 
- การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
- การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ อปท จัดเก็บเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงาน

ภายในท้องถ่ิน 
- การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถ่ินในการด าเนินงาน / โครงการต่างๆ 
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การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อปท 
 
- ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานของ อปท ว่าด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 

ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
- ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 

อปท ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 
- เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อปท เพ่ือติดตามผลงานหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร อปท  
- ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก อปท หากเห็นว่าท างานไม่โปร่งใส 
- การเข้าร่วมเป็นประชาคมของท้องถ่ินเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถ่ิน 
- ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อปท ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ

ประชาชนหรือไม่ 
- คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อปท ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
- ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อปท ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต 
 
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีส่วนร่วม 
 
- ได้รับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานตรงกับความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ินและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- มีบทบาทในการตัดสินใจในการก ากับดูแล ตรวจสอบและสามารถสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมของ อปท ได้อย่างเต็มที่ 
- มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท เช่น การเสนอปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนา อปท การไปเลือกตั้งผู้บริหาร 
/ สมาชิกสภา อปท การเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน และการถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิก
สภา อปท เป็นต้น 
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แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (อปท) ชุดที่ 2 
 

ชุดแรกได้อุ่นเครื่องกันไปก่อนแล้ว 100 ข้อ พ้ืนฐำนที่ควรตอบได้ ชุดที่สองน้ีจะน ำข้อสอบที่
เป็นเน้ือหำในส่วนของหัวข้อที่ 8 และ 9 ข้ึนมำก่อน ทฤษฏีกำรพัฒนำชุมชน ลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ ควำมรู้แผน โครงกำรต่ำงๆ จำกน้ันถึงจะเป็นเรื่องของกฏหมำยที่ต้องสอบใน ภำค ข 

 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนที่เคยออกจริง  

 
1. การพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ปรัชญา แนวคิดและหลักการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง    
   ทางด้านใด 
   ก. สังคม              ข.   เศรษฐกิจ 
   ค. การเมือง         ง.   ถูกทุกข้อ 
 
2. การพัฒนาชุมชนเป็นการพ่ึงพาทางทฤษฎี (Theoretical Dependency) หมายถึงข้อใด 
   ก.  น าเอาทฤษฏีมาใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านต่างๆ 
   ข.  น าเอาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการจากศาสตร์สาขาอื่นๆมาบูรณาการแนวคิด 
   ค.  ต้องท าให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีมานานและเน้นทฤษฏีเป็นหลักจะพัฒนาได้เหมาะสม 
   ง.   ต้องท าตามทฤษฎีด้านการพัฒนาอย่างเป็นข้ันเป็นตอนที่ถูกต้องและไม่ใช้ทฤษฎีด้าน 
        อื่นๆที่แตกต่างออกไปเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
 
3. แนวคิดที่องค์การสหประชาชาติน ามาใช้โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการ 
   พัฒนา คือแนวคิดใด 
   ก. แนวคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) 
   ข. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) 
   ค. แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Change) 
   ง. แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Action & Social  
      Movement) 
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4. หลักการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่แท้จริง คือหลักอะไร 
    ก.  หลักประชาชน               ข.  หลักประชาธิปไตย 
    ค.  หลักการเมืองการปกครอง       ง.  หลักธรรมาภิบาล  
 
5. หลักการพัฒนาชุมชนข้อใด ต้องใช้ก่อนหลักการอื่น 
   ก. หลักการท างานแบบประชาธิปไตย 
   ข. การดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
   ค. หลักการท างานแบบค่อยเป็นค่อยไป 
   ง. หลักการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก 
 
6. ข้อใดคือหลักการพัฒนาชุมชนที่ใช้วิธีด าเนินการแบบประชาธิปไตย  
   ก. ยึดถือเสียงข้างมาก          ข.   รับฟังเสียงข้างน้อย 
   ค. มุ่งเน้นความสามัคคี          ง.   ทั้ง ก และ ข  
 
7.  หลักการพัฒนาชุมชนในการเริ่มงานต้องพิจารณาข้อใดเป็นพ้ืนฐาน 
   ก.  ศักยภาพของคน                ข.  บริบทสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
   ค.  ทรัพยากรที่มี                     ง.  วัฒนธรรมและประเพณี 
 
8. ข้อใดไม่ใช่หลักของการพัฒนาชุมชน 
   ก.  ร่วมมือกับผู้น าท้องถ่ิน         ข.  ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
   ค.  สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี       ง.  เร่งรีบเพ่ือให้ถึงเป้าหมายโดยเร็ว 
 
9.  ข้อใดคือผู้น าชุมชนที่มีบทบาทเป็นทางการ 
      ก.  ผู้อาวุโสที่ได้รับการยอมรับ        ข.  หัวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอ 
      ค.  พระ นักบวช                              ง.  เฒ่าแก่ร้านค้าใหญ่ในชุมชน 
 
1. ง   2.  ข   3. ข  4. ก   5. ข   6. ง   7. ข   8. ง    9.  ข  
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10.  ทฤษฎีการพัฒนาท้องถ่ินกล่าวถึง local leader คือการท างานร่วมกับผู้น าชุมชน  
      ข้อใดหมายถึง ผู้น าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 
     ก.  ก านัน                              ข.  ครู 
     ค.  พระสงฆ์                          ง.  แพทย์ประจ าต าบล 
 
11.  การท าโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนต้องท าสิ่งใดเป็นส าคัญเพ่ือทราบประสิทธิผล 
      และแนวทางการน าโครงการไปพัฒนาต่อเน่ืองในรอบปีงบประมาณต่อไป 
      ก.  การตรวจสอบความพึงพอใจ            ข.  การประเมินผลโครงการ 
      ค.  การส ารวจตรวจสอบงบประมาณ            ง.  การรายงานผลสู่ชุมชน 
 
12. ทรัพยากรในชุมชน หมายถึงข้อใด 
     ก.  ผู้คน ประชาชน                   ข.  วัตถุ สิ่งของ 
     ค.  สถานบันทางสังคมหรือกลุ่มต่างๆ     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
13. ข้อใดไม่ใช่แผนงานพัฒนาชุมชนระดับต าบล 
     ก.  แผนงานพัฒนาเด็ก             ข.  แผนงานพัฒนาผู้สูงอายุ 
     ค.  แผนงานพัฒนาสตรี             ง.   แผนงานพัฒนาบุรุษ 
 
14.  การพัฒนาในรูปแบบใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฏหมายและขาดการสนับสนุนมากที่สุด  
     ก.  การพัฒนาในชุมชนห่างไกลเพราะการเข้าไปตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ท าได้ยาก           
     ข.  การพัฒนาที่มีแนวทางหรือแนวคิดกระบวนการท างานขัดกับนโยบายของชาติ      
     ค.  การพัฒนาโดยผู้ที่ไม่มีความเช่ียวชาญด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ด าเนินการ 
     ง.  การพัฒนาโดยขอใช้งบประมาณมหาศาลและมีหลายฝ่ายร่วมกันท างานจ านวนมาก 
 
15. หลักการพัฒนาชุมชนในเขตชนบท มีปัญหาส าคัญจากข้อใด 
     ก.  ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้                 ข.  ความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
     ค.  ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนบ่อย                 ง.  คนไม่กระตือรือร้นที่จะพัฒนา  
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16. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน 
     ก.  พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ               ข.  ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ 
     ค.  ส่งเสริมการวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา       ง.   ส่งเสริมการยกฐานะให้ร่ ารวย 
 
17. การน าเสนอที่นักพัฒนาชุมชนเลือกใช้เพ่ือให้ได้ผลถึงคนจ านวนมาก คือ ข้อใด 
    ก. การประชุม              ข.  การน าเสนอผ่านสื่อสารมวลชน 
    ค. การจัดนิทรรศการ        ง.  การน าเสนอผ่านการไปเย่ียมเยียน 
 
18. การให้การศึกษา ความรู้รายบุคคลนักพัฒนาชุมชนควรใช้กระบวนการใด 
     ก. การไปเย่ียมเยียนไร่นา บ้าน เรือน     ข.  การสาธิต 
     ข. การให้การศึกษาผ่านสื่อสารมวลชน    ง.  การทัศนศึกษาร่วมกัน 
 
19. การไปเย่ียมเยียน (visiting) คนในชุมชน ส าหรับนักพัฒนาชุมชน ไม่ควรปฏิบัติเช่นไร 
     ก.  มีของฝากที่เป็นประโยชน์ไปให้  
     ข.  พยายามใช้ภาษาง่ายๆ มากกว่าการใช้ภาษาเทคนิค 
     ค.  ปล่อยให้ชาวบ้านพูดให้เยอะๆ ไม่พยายามขัดจังหวะ 
     ง.  อยู่นานเท่าที่ใดก็ได้ให้นานที่สุดเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุม  
 
20. วิธีการใดที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนซึ่งช่วยให้ค้นพบผู้น าท้องถ่ินที่ต้องการได้ 
     ก. การไปเย่ียมเยียน                ข.  การอภิปราย 
     ค. การสาธิต                          ง.  การจัดนิทรรศการ 
 
21. ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินการพัฒนาชุมชน คือข้อใด 
     ก. รัฐบาล                             ข.  ประชาชน 
     ค. ประชาสังคม                      ง.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
10. ค  11. ข  12. ง  13. ง  14. ข  15. ก  16. ง  17. ข  18. ก  19. ง  20. ข  21. ข           
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22.  ข้อใดหมายถึง การส่งเสริมเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
      ก.  รัฐกระจายอ านาจให้ประชาชนเลือกตั้งผู้น าท้องถ่ิน 
      ข.  ให้ประชาชนได้เสนอกฏหมายหรือบัญญัติของท้องถ่ิน 
      ค.  รณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษีแก่องค์กรปกครองหรือรัฐ 
      ง.  ถูกทุกข้อ  
 
23. "การพัฒนาชุมชน" ริเริ่มโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนบูรณะชนบท ในปีใด 
     ก. พ.ศ. 2475                       ข.  พ.ศ. 2480 
     ค. พ.ศ. 2485                       ง.  พ.ศ. 2505 
 
24. องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชนไว้โดยสรุปตามข้อใด 
     ก. เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่ยังไม่ดีพอให้เจริญงอกงามข้ึนไปอย่างดี  
     ข. เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดข้ึนกับสังคมด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีแบบแผน 
     ค. เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ด ี
     ง.  เป็นกระบวนการรวมก าลังระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
         เพ่ือปรับปรุงให้เจริญและเพ่ือความก้าวหน้า 
 
25. การพัฒนาชุมชนโดยใช้ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ถือว่าความต้องการด้านใดที่เป็นพ้ืนฐาน 
     ส าคัญที่สุดตามหลักการน้ี 
     ก. ความต้องการด้านกายภาพ            ข.  ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย 
     ค. ความต้องการเป็นเจ้าของ          ง.  ความต้องการการยอมรับนับถือ 
 
26. ทฤษฏีการพัฒนาชุมชนใดที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงได้ดี และได้รับการยอมรับในปัจจุบัน 
    ก. การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป        ข.  การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
    ค. การพัฒนาแบบบูรณาการ               ง.  การพัฒนาตามความจ าเป็น 
 
   22. ง    23. ค   24. ง  25. ก   26. ข  
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27. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 
     ก.  หลักการมีส่วนร่วม                          ข.  หลักประชาธิปไตย 
     ค.  หลักการแข่งขันพัฒนา                    ง.  หลักพ่ึงพาตนเอง 
 
28. TERMS  BAN  PAR คือแนวทางการพัฒนาชุมชนตามข้อใด 
     ก.  การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง           ข. การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
     ค.  การพัฒนาแบบบูรณาการ               ง. การพัฒนาโดยใช้ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
 
29. ประเทศไทยจัดอยู่ในข้อใดตามการแบ่งระดับการพัฒนา 
     ก. ประเทศด้อยพัฒนา                         ข.  ประเทศก าลังพัฒนา 
     ค. ประเทศที่พัฒนาแล้ว                       ง.  ประเทศโลกที่สอง 
 
30. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน คือข้อใด 
     ก. มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
     ข. มนุษย์ไม่สามารถประสบความส าเร็จของชีวิตได้เท่าเทียมกัน 
     ค. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค มีโอกาสเท่าเทียมกัน 
     ง. ถูกทุกข้อ 
 
31. แนวคิดด้านการพัฒนาชุมชนใด ไม่ถูกต้อง 
     ก. คนมีความส าคัญมากที่สุด       ข. เน้นการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
     ค. ไม่ควรขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล    ง. มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรในชุมชน 
 
32. นักพัฒนาชุมชน ท าหน้าที่ตามข้อใด 
    ก. ระดมพลัง                  ข.  สร้างแรงจูงใจ 
    ค. ประสานงาน               ง.  ถูกทุกข้อ 
 
   27. ค   28.  ก  29. ข  30. ง   31. ค  32. ง    
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33. การพัฒนาชุมชน ในเมืองและในชนบทแตกต่างกันด้านใด 
     ก. ปรัชญา                  ข.  หลักการ 
     ค. วิธีการ                     ง.  ทรัพยากร 
 
34. ผู้น าในลักษณะใดที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน 
     ก. ผู้น าเผด็จการ               ข.  ผู้น าประชาธิปไตย 
     ค. ผู้น าขาดความสามารถ     ง.  ผู้น าตามสบาย 
 
35. จุดมุ่งหมายสุดท้ายที่เป็น outcome ของการพัฒนาคือข้อใด 
     ก.  พัฒนาสังคม              ข.  พัฒนาชุมชน 
     ค.  พัฒนาคน                   ง.  พัฒนาประชาธิปไตย 
 
36. ปัจจัยใดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด 
     ก.  ความศรัทธา               ข.  การศึกษา 
     ค.  วัฒนธรรม                   ง.  คุณธรรม 
 
37. ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา (Modernization without development) หมายถึงข้อใด 
     ก.  คนรุ่นใหม่ไม่สนใจพัฒนาชุมชน 
     ข.  คนสมัยใหม่ แต่ยังหัวโบราณ คิดแบบสมัยเก่า 
     ค.  คนรุ่นใหม่แต่ไม่สนใจความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง 
     ง.  พัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว แต่ด้านจิตใจไม่พัฒนาให้ทัดเทียมกัน 
 
38. ข้อใด ไม่ได้หมายถึง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (local  wisdom) 
     ก.  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา 
     ข.  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบ้าน 
     ค.  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเทคโลโลยีและวิทยาการ 
     ง.  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถ่ินและพิธีกรรม 
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39. การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินมีล าดับข้ันต่างๆ ข้อใดคือระดับสูงที่สุด  
     ก.  ปัญญา (wisdom)              ข.  ความรู้ (knowledge)   
     ค.  สารสนเทศ (information)          ง.  ข้อมูล  (data) 
 
40. กระบวนการถ่ายทอดโอนความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้องท าสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก  
     ก.  ก าหนดจุดประสงค์             ข.  ตั้งคณะท างาน 
     ค.  วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    ง.  เลือกวิธีการถ่ายทอด 
 
41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร 
    ก.  บ้าน                        ข.  วัด 
    ค.  ราชการ                   ง.  โรงเรียน 
 
42. ผู้คนในสังคมมีจิตส านึกร่วมกัน และมารวมตัวกันในลักษณะเป็นหุ้นห่วนกันในการกระท า 
     บางอย่าง ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้ระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึก 
     ร่วมกันเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงข้อใด 
     ก.  ประชาพัฒนา                   ข.  ประชานิยม 
     ค.  ประชาสังคม                      ง.  ประชารัฐ 
 
43.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการวางแผน 
      ก.  ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินการ 
      ข.  ต้องอาศัยทักษะการคิดและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      ค.  เป็นข้ันตอนที่มีระบบการด าเนินงานอย่างมีแบบแผนถูกต้อง 
      ง.  มีความยืดหยุ่น แนวทางการท างาน การปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
 
44.  ข้ันตอนแรกของการวางแผนโครงการ คือข้อใด 
      ก. การก าหนดผู้ประเมินโครงการ  ข.  การด าเนินตามโครงการ 
      ค. การแต่งตั้งคณะท างาน   ง.  การจัดท ารายละเอียดโครงการ 
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45.  การวางแผนโดยมีการวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มทางเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายและ 
      นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการศึกษาหมายถึงข้อใด 
      ก. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      ข. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ค. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วม            ง. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกายภาพ 
 
46. การวางแผนพัฒนาชุมชนในปัจจุบันควรให้ความส าคัญกับสิ่งใดเป็นอันดับแรกเพ่ือให้ 
     สามารถสร้างความศรัทธาและจุดประกายความคิดแก่ผู้ปฏิบัติได้ 
     ก. วิสัยทัศน์ (Vision)     ข. วัฒนธรรมองค์กร (Competency) 
     ค. โครงสร้าง (Structure)    ง. กลยุทธ์ (Strategy) 
 
47. ข้อใดคือประสิทธิภาพของโครงการ 
     ก. ผลผลิตเท่าเดิม ราคาต้นทุนที่ถูกลง  ข.  ผลผลิตเท่าเดิม ปัจจัยน าเข้าลดลง  
     ค. สร้างผลงานได้ตามวัตถุประสงค์   ง.  ตอบสนองความต้องการได้อย่างดี 
 
48. การประเมินผลโครงการ หรือแผนงาน มีจุดมุ่งหมายตามข้อใด 
     ก. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก    ข.  เพ่ือศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม 
     ค. เพ่ือทราบความก้าวหน้า    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
49. การวิเคราะห์องค์กรแบบ SWOT ประกอบด้วยสิ่งใด 
     ก. จุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน อุปสรรค 
     ข. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
     ค. จุดแข็ง จุดอ่อน ความส าเร็จ ความล้มเหลว 
     ง. จุดแข็ง จุดด้อย ความได้เปรียบ ความเสียเปรียบ 
 
50. หลักธรรมพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชนคือข้อใด 
     ก.  สังคหวัตถุ 4                        ข.  พรหมวิหาร 4 
     ค.  อิทธิบาท 4                          ง.  อริยสัจ 4  
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51. คุณสมบัติส าคัญแรกสุดที่นักพัฒนาชุมชนควรจะมีคือข้อใด 
     ก.  เป็นคนจิตใจดี อารมณ์แจ่มใส  มองโลกในแง่บวก    
     ข.  มีจิตส านึกเสียสละ อดทน ท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
     ค.  มีความสามารถโน้มน้าวใจ เข้าใจหลักจิตวิทยาท างานร่วมกับผู้อื่น 
     ง.  มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย มีมารยาท 
 
52.  นักพัฒนาชุมชน เป็นสายงานตามข้อใด 
      ก.  วิชาการ                       ข.  ปฏิบัติการ  
      ค.  พัฒนาชุมชน     ง.  นักพัฒนาชุมชน         
 
53. นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อใด 
     ก.  ได้รับอนุปริญญาด้านการพัฒนาชุมชนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
     ข.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
         หรือทุกทาง ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
     ค. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ 
         ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
     ง. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ  
        ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 
54.  นักพัฒนาชุมชน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านใดเป็นส าคัญ 
      ก.  ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม     ข.  ด้านการศึกษา  
      ค.  ด้านสันทนาการ         ง.  ทุกด้านที่กล่าวมา  
 
55.  ความก้าวหน้าในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัด อปท สามารถถึงระดับสูงสุดตามข้อใด  
      ก.  ระดับช านาญการพิเศษ        ข.  ระดับเช่ียวชาญ 
      ค.  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ          ง.  ระดับทรงคุณวุฒิ 
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56. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนแก่ 
     หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร 
     ชุมชนและชุมชนกพัฒนาชุมชน เป็นลักษณะงานด้านใด 
     ก.   ด้านการปฏิบัติการ                 ข.  ด้านการวางแผน 
     ค.   ด้านการประสานงาน                ง.  ด้านการบริการ  
 
57. สมรรถนะจ าเป็นของการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน มีสมรรถนะหลักเท่าใด 
     ก.  3  สมรรถนะหลัก        ข.  4  สมรรถนะหลัก 
     ค.  5  สมรรถนะหลัก        ง.  6  สมรรถนะหลัก 
 
58.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
      ก.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        ข.  การคิดวิเคราะห์ 
      ค.  การบริการเป็นเลิศ       ง.  การท างานเป็นทีม 
 
59.  ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ต้องมีทักษะต่างๆ 
      ทั้ง 7 ทักษะ ประจ าสายงาน ในระดับใด 
      ก. ระดับ 1                 ข. ระดับ 2 
      ค. ระดับ 3                 ง. ระดับ 4 
 
60.  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการต้องมีความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานด้านใดอยู่ในระดับ 2  
      เป็นอย่างน้อย 
      ก.  ความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้อง      ข.  ความรู้เรื่องธุรการและงานสารบัญ     
      ค.   ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ง.  ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
     33. ง   34. ข  35. ค  36. ข   37. ง  38. ค   39. ก   40. ข  41. ค  42. ค 
     43. ค   44. ค  45. ข  46. ก 47. ข   48. ง   49. ข   50. ก  51. ข  52. ค   
     53. ข   54. ง   55. ข  56. ง  57. ค  58. ข  59. ก   60. ง 
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61.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่าอย่างไร  
      ก.  ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลน าเสนอต่อประชาชนอย่างเป็นทางการ 
      ข.  ข้อมูลข่าวสารที่รัฐเป็นผู้ครอบครองเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้นโยบายแห่งรัฐ  
      ค.  ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่รัฐสามารถตรวจสอบได้ด้วยค าสั่งทางราชการอันเห็นสมควร 
      ง.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการ 
          ด าเนินงานของรัฐ และข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 
62.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสาร  
      ก.  ข้อมูลบอกเล่าลือด้วยปากเปล่า  ข.  หนังสือที่เขียนอย่างไม่เป็นทางการ 
      ค.  ข้อมูลบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  ง.  ภาพวาดหรือภาพถ่าย  
 
63.  ข้อใดไม่จัดเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      ก.  ราชการส่วนท้องถ่ิน    ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ 
      ค.  ศาลที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี    ง.  รัฐวิสาหกิจ 
 
64.  ข้อใดหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      ก.  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
      ข.  ข้าราชการหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนกลาง 
      ค.  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดๆได้ 
      ง.  ผู้ซึ่งท างานภายใต้ต้นสังกัดของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 
65.  แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน คลิปเสียง หรือรูปถ่าย หมายถึงข้อใด 
      ก.  สิ่งอ้างอิงเพ่ือการสืบค้น   ข.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
      ค.  ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นทางการ  ง.  ข้อมูลส าหรับการยืนยันตัวตน 
 
       61. ง   62. ก   63. ค   64. ก   65. ข    
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66.  การออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้บังคับ 
      ใช้ได้เมื่อไหร่ 
      ก.  เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ข.  เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนาม    
      ค.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ง.  เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติและประกาศ  
 
67.  ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดใด 
      ก.  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ข.  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      ค.  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ง.  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
68.  หน่วยงานรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยคือข้อใด 
      ก.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      ข.  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
      ค.  สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับนห่วยงานของรัฐ  
      ง.  ถูกทุกข้อ 
 
69.  ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ยกเว้นข้อใด 
      ก.  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
      ข.  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
      ค.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 
      ง.  คู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการด าเนินงาน และการช าระภาษีของหน่วยงานรัฐ 
 
70.  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการที่รัฐไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
     ของราชการให้กระท าการตามข้อใด 
     ก.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ   ข.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
     ค.  ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ   ง.   ฟ้องร้องต่อคณะกรรมการ 
     
     66. ค   67.  ก  68. ง    69. ง   70. ข  
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71. รัฐไม่เปิดเผยข้อมูล ประชาชนร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาให้เสร็จในกี่วัน  
     ก.  ภายใน 7 วัน     ข.  ภายใน 15 วัน 
     ค.  ภายใน 30 วัน    ง.   ภายใน 45 วัน 
 
72. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการได้ภายในเวลาตามข้อ 71 ให้ขยายเวลาออกไปได้ 
     แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วไม่เกินกี่วัน 
     ก.  ไม่เกิน 50 วัน     ข.  ไม่เกิน 60 วัน 
     ค.  ไม่เกิน 90 วัน     ง.  ไม่เกิน 120 วัน 
 
73.  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดจะเปิดเผยมิได้ 
      ก.  ข้อมูลที่ไม่สามารถสืบหาที่มาอย่างชัดเจนได้ 
      ข.  ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล 
      ค.  ข้อมูลที่อาจท าให้เกิดความสับสนและก่อจลาจล 
      ง.  ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
74. ข้อมูลใดต่อไปน้ีที่หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
     ก. ข้อมูลที่หากมีการเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
     ข. รายงานการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
     ค. ข้อมูลที่เปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดได้  
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
75.  กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจะกระทบ 
      ถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่รัฐน้ันกระท าการตามข้อใด 
      ก.  แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา   ข.  แจ้งต่อคณะกรรมการ 
      ค.  แจ้งให้ผู้น้ันเสนอคัดค้าน    ง.  แจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบ 
 
     71. ค  72. ข   73. ง   74. ง  75. ค 
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76.  ผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย 
      ของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้โดยท าตามข้อใด 
      ก.  ท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 
      ข.  ท าหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
      ค.  ท าเป็นเอกสารลงบันทึกประจ าวันเพ่ือย่ืนคัดค้านต่อคณะกรรมการพิจารณา 
      ง.  ท าหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ทะเบียนส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
77. “บุคคล” ในความหมายแห่งหมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึงข้อใด    
      ก.  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย   
      ข.  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
      ค.  บุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทย และบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าว 
      ง.   ทั้ง ก และ ข  
 
78.  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ  
      หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู่อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ 
      ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามข้อใด 
      ก.  ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา  
      ข.  เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
          ส่วนบุคคลน้ัน    
      ค.  เป็นการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
      ง.  ถูกทุกข้อ 
 
79.  บุคคลย่อนค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
      ส่วนบุคคลน้ันได้ และหน่วยงานไม่แก้ไขหรือลบให้ตรงตามค าขอให้บุคคลน้ันมีสิทธิที่จะ  
      ด าเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน 
      ก.  ภายใน 7 วัน     ข.  ภายใน  15  วัน 
      ค.  ภายใน  30  วัน    ง.  ภายใน  45  วัน 
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80.    ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ 
        ก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให่แก่หน่วยงานใด 
        ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี  
        ข.  จดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร   
        ค.  ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
        ง.  ส านักงานคณะกรรมการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
81.  กขร ย่อมาจากข้อใด 
      ก.  คณะกรรมการข้อมูลราชการ ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลราชการ   
      ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ง.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
82.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เขียนย่อตามใด 
     ก.  กขร         ข.  กวข             ค.  กวฉ        ง.  กวป 
 
83.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีกี่สาขา  
     ก.  4  สาขา        ข.  5  สาขา            ค.  7  สาขา       ง.  9  สาขา 
 
84. สขร ย่อมาจากอะไร 
     ก.  ส านักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
     ข.  ส านักงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
     ค.  ส านักงานพิจารณาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
     ง.  ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
85.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      ก.  นายกรัฐมนตรี         ข.  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
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86.  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
      ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจ านวนกี่คน 
      ก.  3  คน  ข.   5 คน                 ค.  7  คน     ง.   9  คน   
 
87. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อก่อนหน้าน้ี มีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
     คราวละกี่ปี  
     ก.  1 ปี   ข.   2 ปี            ค.  3  ปี      ง.   4 ปี  
 
88.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆกี่คน 
     ก.  ไม่เกิน 7 คน    ข.  ไม่เกิน  9  คิน 
     ค.  ระหว่าง 7 – 9 คน   ง.  ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
89.  คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ  
      พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามข้อใด   
      ก. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ข. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ค. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
90.  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนด ต้องระวางโทษตามข้อใด 
      ก. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ข. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ค. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
          76. ก   77. ง   78. ง   79. ค   80. ข   81. ง   82. ค   
          83. ข   84. ง   85. ข   86. ง   87. ค   88. ง   89. ข    90.  ง  
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91. พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
     ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ค. เมื่อพ้น 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ง. เมื่อพ้น 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
92. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีอ านาจ 
     ออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
     ก.  นายกรัฐมนตรี                 
     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาความมั่นคง 
     ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
93. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ค านึงถึงสัดส่วนอย่างไร 
     ก.  มีสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3             ข.  ค านึงถึงชายและหญิงให้มีสัดส่วนเท่ากัน    
     ค.  มีสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง              ง.  ค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 
94. การย่ืนขอจัดตั้ง จดทะเบียน และการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อใด 
     ก. เป็นไปตามอัธยาศัย 
     ข. เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
     ค. เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
     ง. เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจจัดตั้งกองทุน 
 
95. ใครมีอ านาจในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและจัดสรรดอกผลจากกองทุน 
     ก. ผู้ใหญ่บ้าน                           ข.  ประธานคณะกรรมการ 
     ค. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน         ง.  เจ้าหน้าที่ทะเบียนกองทุน 
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96.  ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของการบริหารเงินทุนโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ก. จัดสรรดอกผล รายได้ หรือ ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 
       ข. จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
       ค. พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทห้างร้าน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
       ง. พิจารณาด าเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิก 
 
97.  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลให้เป็นหน่วยงานตามข้อใด  
      ก.  หน่วยงานของรัฐ                ข.  ส่วนราชการของรัฐ 
      ค.  หน่วยงานในก ากับกระทรวงมหาดไทย   ง.  องค์การมหาชน  
 
98.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
      ก.  กองทุนฯ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
      ข.  กองทุนฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
      ค.  กองทุนฯ  เป็นทบวงการเมือง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
      ง.  กองทุนฯ ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 
99.  ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านกี่คน 
     ก.  ไม่เกิน 5 คน                      ข.  ไม่เกิน 10 คน 
     ค.  14 คน                     ง.   17 คน 
 
100.  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีกี่คน 
      ก. 5 คน                       ข. 7 คน 
      ค. 14 คน                     ง.  19 คน 
 
101. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมี่กี่คน 
     ก. 5 คน                       ข. 7 คน 
     ค. 14  คน                    ง. 19  คน 
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102. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีวาระกี่ปี 
     ก. ปีเดียว                     ข.  2 ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
     ค. วาระ 2 ปี เป็นได้วาระเดียว             ง.  วาระ 4 ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
103. สทบ ย่อมาจากข้อใด   
     ก. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
     ข. ส านักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
     ค. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
     ง. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
104. ใครมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ สทบ  
     ก.  หัวหน้า สทบ                 ข.  ผู้อ านวยการ 
     ค.  เลขาธิการ                     ง.  ประธานคณะกรรมการ 
 
105.  ผู้บังคับบัญชาส านักงาน สทบ คือข้อใด 
      ก.  หัวหน้า สทบ                  ข.  ผู้อ านวยการ 
      ค.  เลขาธิการ                     ง.  ประธานคณะกรรมการ 
 
106.  ส านักงานจัดท างบการเงินแสดงฐานะการเงินและท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
      ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน 
      ก. 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี              ข.  60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
      ค. 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี              ง.  120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 
107.  ใครก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
      ก.  นายกรัฐมนตรี                   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ง.  ผู้อ านวยการ สทบ 
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108.  ใครเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านหรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้  
        หรือส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วได้ 
       ก.  ประธานกรรมการ             ข.   ผู้อ านวยการ 
       ค.  รัฐมนตรี                         ง.   นายกรัฐมนตรี  
 
109.  หากกองทุนหมู่บ้านถูกสั่งระงับการจ่ายเงิน มีสิทธิด าเนินการตามข้อใด 
      ก.  ร้องทุกข์ ได้ภายใน 30 วัน       ข.  ร้องเรียน ได้ ภายใน 30 วัน 
      ค.  อุทธรณ์ได้ ภายใน 60 วัน         ง.  ฟ้องร้อง ได้ ภายใน 90 วัน 
 
110.  เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือข้อใด 
       ก.  กระตุ้นการลงทุนในชุมชนและความร่วมมือทางการเงินชุมชน 
       ข.  ตรากฏหมายเพ่ือให้ลดช่องว่างในการทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน 
       ค.  เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่งเงินทุนส าหรับประชาชน 
       ง.  กระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน  
           และจัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแก่หมู่บ้าน 
 
 
  91. ข  92. ก  93. ง   94. ข   95. ค   96. ค  97. ก  98. ง  99. ค  100.  ก 
 101. ง  102. ข   103. ค   104. ข  105. ข  106. ง  107. ก  108. ข   109. ค  110. ง 
 
 
      ข้อ 107 น่ีน่าสนใจมาก เพราะพระราชบัญญัติตัวน้ี ได้ระบกุ าหนดให้ “นายกรัฐมนตรี” 
เป็นรักษาการตาม พ.ร.บ. และก าหนดให้ รัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้าน  
น่ันแปลว่า รัฐมนตรี ตามนิยามของกฎหมายฉบับน้ี (กองทุนหมู่บ้านฯ) ก็คือ นายกรัฐมนตรี 
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111. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็น  
       ทางการ เมื่อวันที่เท่าใด 
       ก. วันที่ 4 มกราคม 2537             ข. วันที่  8  กันยายน 2537 
       ค. วันที่ 1 มกราคม 2538                 ง.  วันที่ 16  ตุลาคม  2538 
 
112.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ. 2538  
        มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ 
        ก.  วันประกาศเป็นต้นไป 
        ข.  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
        ค.  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
        ง.  เมื่อพ้น 30 วัน จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
113. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3)  
       พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ 
       ก.  วันประกาศเป็นต้นไป 
       ข.  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       ค.  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       ง.  เมื่อพ้น 30 วัน จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
114.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประกาศใช้ทั้งหมดกี่ฉบับ 
       ก.  2  ฉบับ     ข.  3  ฉบับ     
       ค.  4  ฉบับ     ง.  5  ฉบับ 
 
115.  ข้อใดถูกยกเลิกไปจากระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 
        ก.  สภาต าบล     ข.   คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 
        ค.  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  ง.   ยกเลิกทุกข้อที่กล่าวมา  
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116.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีระดับใดบ้าง 
        ก.  มี 3 ระดับ คือ หมู่บ้าน  ต าบล และ อ าเภอ 
        ข.  มี 4 ระดับ คือ  หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
        ค.  มี 5 ระดับ คือ  หมู่บ้าน  ชุมชน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด 
        ง.  มี 5 ระดับ คือ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และภาค 
 
117.  ต าแหน่งใดต้องมีในคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
       ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ข.  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
       ค.  เหรัญญิก     ง.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
118.  ต าแหน่งใดไม่ต้องมีในคณะกรรมการพัฒนาสตรีย่อมได้ 
       ก. ประธาน          ข.  รองประธาน 
       ค. ประชาสัมพันธ์          ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
119. หมู่บ้าน ในระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมายรวมถึงข้อใดด้วย 
       ก. เขตที่อยู่                  ข.  ชุมชนในเขตเทศบาล 
       ค. เกาะ แก่ง                ง.   การรวมกลุ่มของคนในเขตชนบท 
 
120.  “ภาค” ในระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมายถึง ภาคตามข้อใด 
       ก.  ภาคตามภูมิศาสตร์           ข. ภาคตามเขตพ้ืนที่ 
       ค.  ภาคตามการแบ่งการปกครอง      ง.  ภาคตามการจัดการงบประมาณ 
 
120. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
       ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด      ข.  นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอหัวหน้ากิ่งอ าเภอ 
       ค.   ก านัน                          ง.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
111. ก  112. ก  113. ค  114. ข  115. ง  116. ง 117. ค 118. ง 119. ข 120. ก  121. ข 
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122. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เรียกช่ือโดยย่อว่า “กพสม.” ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
      ก.   ประกอบด้วยสตรีที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านน้ัน  
      ข.   มีจ านวนอย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  
      ค.   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง  
      ง.   กล่าวถูกต้องทุกข้อ  
 
123. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
      ก.  ส ารวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน 
      ข.  เสนอปัญหาและจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาสตรี 
      ค.  ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน 
      ง.  ถูกทุกข้อ 
 
124. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านจัดประชุมตามข้อใด 
      ก.  ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง         ข.  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
      ค.  ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง   ง.   อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 
125. “กพสต.” ย่อมาจากข้อใด 
      ก.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล  
      ข.  คณะกรรมการสตรีประจ าต าบล 
      ค.  คณะกรรมการสตรีองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ง.   คณะกรรมการสตรีแบบบริหารการประจ าต าบล 
 
126. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ เรียกช่ือโดยย่อตามข้อใด 
       ก.  พสอ       ข.   กพอ 
       ค.  กพสอ                           ง.   กสพอ 
 
      122. ค   123.  ง  124. ข  125. ก   126. ค 
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127.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการพัฒนา 
       สตรีต าบล ตามข้อใด 
       ก.  ต าบลละ 1 คน    ข.  ต าบลละไม่น้อยกว่า 1 คน 
       ค.  ต าบลละ 2 คน    ง.  ต าบลละไม่เกิน 2 คน  
 
128. กรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ ให้มีสตรีที่ท าประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของอ าเภอ 
       อีกจ านวนกี่คน 
       ก.   5 คน                           ข.   ไม่เกิน 5 คน 
       ค.   5 ถึง 10 คน                  ง.    ไม่น้อยกว่า 10 คน  
 
129. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ 
       ก.   นายอ าเภอ                   ข.  ปลัดอ าเภอ 
       ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด         ง.  ประธานคณะกรรมการบริหารอ าเภอ 
 
130. คณะกรรมการใดมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี   
       ต าบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
       ก.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล          ข.   คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ 
       ค.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด         ง.   คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค 
 
131.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ 
        ก.  รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอ าเภอ 
        ข.  จัดท าทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอ าเภอ 
        ค.  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 
        ง.  ด าเนินงานตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาเทศบาลต าบลมอบหมาย  
 
        127. ค   128. ค  129. ค  130. ข   131. ง   
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132. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกช่ือโดยย่อตามข้อใด 
       ก.  กสจ                         ข.   กสพจ  
       ค.  กพจ                         ง.   กพสจ 
 
133.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการพัฒนา 
       สตรีอ าเภอ ตามข้อใด 
       ก.  อ าเภอละ 1 คน    ข.  อ าเภอละ 2 คน 
       ค.  อ าเภอละ 3 คน    ง.  อ าเภอละ 4 คน 
 
134.  สตรีที่ท าประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของจังหวัดในคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
        จังหวัดมีกี่คน 
       ก.  ไม่เกิน 10 คน             ข.   ไม่น้อยกว่า 10 คน 
       ค.  5 ถึง 10 คน                ง.   5  ถึง  20  คน 
 
135.  กสส. ย่อมาจากข้อใด 
       ก.  คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 
       ข.  คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนงานสตรีแห่งชาติ 
       ค.  คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสตรี 
       ง.   คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพัฒนาสตรี 
 
136.  กพสจ ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานโดยประสานงาน กสส ตามข้อใด 
        ก.  ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในส่วนจังหวัด 
        ข.  ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในส่วนภูมิภาค 
        ค.  ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ง.   ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
       132. ง   133. ข   134. ง   135. ก   136.  ข  
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137.  ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  
        ต้องมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่เป็นประจ าในหมู่บ้านน้ันมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด 
       ก.  ไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน                   ข.  ไม่น้อยกว่าสามเดือน 
       ค.  ไม่น้อยกว่าหกเดือน                     ง.  ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
 
138.  คณะกรรมการสตรีต้องมีพ้ืนความรู้ระดับใด 
       ก.  ไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาตอนต้น              ข.  ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ค.  ไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ               ง.  ไม่ต่ ากว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
139. คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับมีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละกี่ปี 
       ก.  2  ปี                ข.  3  ป ี               ค.  4  ปี              ง.  5  ปี  
 
140.  ใครขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
       ก.  สมศรีแต่งงานกับชาวต่างชาติ 
       ข.  สมรไปพบจิตแพทย์และได้รับยาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
       ค.  สุมนต์ไปอาศัยอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสี่เดือนกว่า 
       ง.   สายจิตถูกคณะกรรมการพัฒนาสตรีมติหน่ึงในสามให้พ้นจากต าแหน่ง 
 
141. การหากรรมการพัฒนาสตรีคนใหม่มาแทนคนเก่าที่ออกไปก่อนครบวาระ และมีวาระ 
       การปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้ด าเนินการคัดเลือกข้ึนใหม่ 
       แทนบุคคลเก่าภายในกี่วัน 
      ก.  ภายใน 15 วัน                 ข.  ภายใน 30  วัน 
      ค.  ภายใน 45  วัน                ง.  ภายใน 60  วัน 
 
142. ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดที่มีลักษณะเป็นผู้น าได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
      ก.  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชน      ข.  เจ้าหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ 
      ค.  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ    ง.  เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงาน 
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143.  ข้อใดมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ระเบียบกฎหมาย และช่วยเหลือสนับสนุนการ 
        ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละ 
        ระดับร้องขอ 
        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด        
        ข.  ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี   
        ค.  คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
        ง.  คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 
 
144.  โครงการต่างๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
       ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พ.ศ.  
       2535 ด าเนินงานในหมู่บ้านและต าบล ให้ข้อใดร่วมกันเป็นผู้ด าเนินงานรับผิดชอบ 
       ก.  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด / อ าเภอ     ข.  องค์กรสตรี 
       ค.  องค์กรพัฒนาผู้สูงวัย          ง.  ทั้ง ก และ  ข  
 
145. ใครเป็นผู้จัดฝึกอบรมหรือประชุมจัดฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนา 
      สตรีหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ และ   
      คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้ง เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
      ของตน และสามารถน าไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ก.  นายอ าเภอ                          ข.  ปลัดอ าเภอ 
      ค.  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชน        ง.  คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน 
 
146.  ข้อใดเป็นส่วนงานเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสตรีและการพัฒนาสตรี  
        โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
        ส่วนกลางและภูมิภาค ในการวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี 
       ก.  กรมแรงงาน                            ข.  กรมการพัฒนาชุมชน 
       ค.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน      ง.  กรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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147. กรมการพัฒนาชุมชนต้องก าหนดสิ่งใดให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
      ก. รูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรสตรี  
      ข. บัตรประจ าตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
      ค. แบบรายงานการประชุมและแนวทางการด าเนินโครงการ 
      ง.  ทั้ง ก และ ข  
 
148.  ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ รายงานผลการปฏิบัติงานให้อ าเภอ จังหวัด    
        และกระทรวงมหาดไทยทราบ ในช่วงเวลาใด 
        ก.  ในช่วงเวลาทุกการสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนกันยายน 

ข.  ภายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกปี  
ค.  การรายงานผลการปฏิบัติในกรอบระยะเวลาก่อนการสิ้นปีปฏิทิน 

        ง.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
       
149.  ใครรักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสตรีและ 
        ให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
        ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      ข.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
        ค.   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน     ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
150.  มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนใดเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนและสนับสนุน 
        การลงทุนเพ่ือพัฒนาอชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 
        ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี และมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน 
        ก.  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    ข.  กองทุนเพ่ือสตรีแห่งชาติ 
        ค.  กองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  ง.  กองทุนส่งเสริมบทบาทสตรี 
 
       137. ข   138. ก   139. ค   140. ค   141. ง   142. ก   143. ข    
       144. ง   145. ค   146. ข   147. ง   148. ข   149. ข   150. ก 
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151.  ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใดที่ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี 
        ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ จนท าให้มีการจัดท า 
        ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล  
        พ.ศ. 2562 
        ก.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        ข.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
        ค.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดท ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย 
        ง.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
152.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ใน 
        ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
        ก.  วันที่ประกาศ   ข.  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
        ค.  วันถัดจากวันที่ประกาศ  ง.  วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
153.  หมู่บ้านในระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ฯ หมายถึงข้อใด 
        ก.  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถ่ิน 
        ข.  หมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารชุมชน 
        ค.  หมู่บ้านที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
        ง.  หมู่บ้านตามพ้ืนที่ประกาศก าหนดโดยการแบ่งเขตการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
 
154.   รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆที่จ าเป็นต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอใน 
         แต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ  
         และเป็นไปตามล าดับความส าคัญ หมายถึงข้อใด 
         ก.  แผนประสานระดับอ าเภอ          ข.  แผนบูรณาการระดับอ าเภอ  
         ค.  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ง.   แผนพัฒนาโครงการประจ าอ าเภอ 
 
        151. ง   152. ง   153. ก   154. ค 
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155. ข้ันตอนแรกของการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนคือข้อใด  
      ก.  การขออนุญาตส ารวจพ้ืนที่             
      ข.  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน 
      ค.  การเรียกระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง      
      ง.  การขออนุมัติเพ่ือการจัดท าแผนจากนายอ าเภอ 
 
156. บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้น าข้อมูลจากข้อใดมาใช้เป็นข้อมูล  
       พ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
       ก. ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน    ข.  ข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน 
       ค. ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน    ง.   ถูกทุกข้อ 
 
157.  ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ให้ข้อใดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 
        ต าบลและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
        ก. ก.บ.ต.    ข.   ก.บ.อ. 
        ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ง.    ทั้ง ก และ ค  
 
158.  การทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้ท าตามข้อใด 
        ก. ทบทวนทุกระยะ 3 เดือน  ข.   ทบทวนทุกระยะ 6 เดือน  
        ค. ทุกทวนทุกปี   ง.   ทบทวนทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
159. เป็นหน้าที่ใครที่ด าเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการ 
      ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและประสานงานในการจัดท า 
      แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
      ก. นายอ าเภอ    ข. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ค. ประธานคณะกรรมการ  ง.  ทั้ง ก และ ข  
 
     155. ข   156. ง  157. ง   158. ค   159. ง  
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160. ข้อใดมีหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
       ก.  ส านักงานที่ว่าการอ าเภอ   ข.  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
       ค.  ส านักงานบูรณาการจัดท าแผน  ง.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
161.  ใครเป็นประธาน ก.บ.ต. 
       ก.  นายอ าเภอ      
       ข.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้ง 
       ค.  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบล 
       ง.  ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบลที่นายอ าเภอมอบหมาย 
 
162.  แนวทางการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน ต้องท าตามข้อใด 
        ก.  ท าให้สอดคล้องกับนโยบายท้องถ่ินและนโยบายรัฐบาล 
        ข.  ท าตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาท้องถ่ินระยะ 4 ป ี
        ค.  รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
        ง.  รองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการประสาน 
            แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
 
 163.  แผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใครเป็นองค์กรหลักรับผิดชอบในการ 
        ท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
        ก. ผู้ใหญ่บ้าน                   ข. ก านัน 
        ค. คณะกรรมการหมู่บ้าน        ง. คณะกรรมการชุมชน 
 
164.  แผนพัฒนาชุมชน ที่เป็น อปท ไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใครเป็นองค์กรหลักรับผิดชอบ  
       ในการท าแผนพัฒนาชุมชน 
       ก.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       ข. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       ค.  คณะกรรมการหมู่บ้าน                  ง. คณะกรรมการชุมชน 
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165.  การจัดเวทีประชาคมชุมชน ต้องขอความเห็นชอบจากข้อใด 
       ก.  นายอ าเภอ                      ข.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
       ค.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ง.   คณะกรรมการท้องถ่ิน         
  
166.  ข้อใดจัดท าแผนพัฒนาต าบลและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
        ก.  คณะกรรมการบริหารต าบล 
        ข.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
        ค.  คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาต าบล 
        ง.  คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
 
167. ข้อใดร่วมจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
      ก.  พัฒนาชุมชน         ข.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.  เกษตรอ าเภอ          ง.  ทั้ง ก และ ข   
 
168. ข้อใดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาชุมชน 
      ก.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ข.  คณะกรรมการชุมชน 
      ค.  ประธานกรรมการชุมชน                      ง.  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
169.  ใครเป็นผู้อนุมัติแผนพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสนอ 
       ก.  ประธานกรรมการชุมชน                 ข.   ผู้บริหารชุมชน 
       ค.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     ง.   นายอ าเภอ  
 
170.  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการในวาระเริ่มแรกตามข้อใด 
       ก.  ไม่เกิน 1 ปี      ข.  ไม่เกิน 2 ปี 
       ค.  ไม่เกิน 3 ปี                     ง.  ไม่เกิน 4 ปี          
 
   162.  ง   163. ค   164. ง    165. ข   166. ง   167.  ง   168.  ข  169.  ก  170. ค  
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171.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวทางใดขององค์การสหประชาชาติ 
        ก.  WDPA      ข.    SDGs               
        ค.  Veto     ง.    EECs 
 
172. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของในหลวง ร.9 เป็นศาสตร์ใด 
       ก.  ศาสตร์แห่งการพัฒนา   ข.  ศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิต 
       ค.  ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์   ง.  ศาสตร์แห่งการปฎิรูป 
 
173.  คุณธรรมที่ส าคัญที่สุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 
       ก.  ความเพียงพอ    ข.   ความขยันหมั่นเพียร 
       ค.  ความซื่อสัตย์ สุจริต    ง.   ความตั้งมั่นในศีลธรรม 
 
174.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวถึง 4 มิติ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก.  มิติด้านสังคม    ข.   มิติด้านวัฒนธรรม 
       ค.  มิติด้านการศึกษา    ง.   มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
 
175.  จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และ จิตอาสาเฉพาะกิจ อยู่ในโครงการใด 
        ก.  โครงการจิตอาสาเพ่ือชุมชน  ข.  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
        ค.  โครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม  ง.  โครงการจิตอาสาร่มเกล้า 
 
176.  แนวทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาชุมชนคือข้อใด 
        ก.  จิตอาสาภัยพิบัติ    ข.   จิตอาสาเฉพาะกิจ 
        ค.  จิตอาสาพัฒนา    ง.   จิตอาสาเพ่ือชุมชน 
 
177.  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงข้อใด 
        ก.  ครอบครัวพ่ึงพาตนเองได้   ข.  สนองความต้องการพ้ืนฐานบุคคล          
        ค.  รวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข  
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178.  เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า เน้นรูปแบบใดเป็นส าคัญ 
       ก.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้พอมีพอกิน 
       ข.  เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้พ่ึงพาตนเองได้ 
       ค.  มีการสร้างเครือข่ายและการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ 
       ง.  เป็นหลักตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าทุกข้อ 
 
179.  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน รวมถึงพัฒนาประเทศ 
        จ าเป็นต้องเน้นที่การด าเนินการในรูปแบบใดจึงจะประสบความส าเร็จได้และเข้าใจใน 
        หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง 
        ก.  ท าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน   ข.   ท าตามล าดับข้ัน 
        ค.  ท าน้อยได้น้อย ท ามากได้มาก   ง.   ท าน้อย แต่ได้มาก  
 
180.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับและพิสูจน์เป็น “ทฤษฏีใหม่” เช่น รัฐบาล 
        กล่าวถึงการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาประเทศ แต่มุ่งเน้นแนวคิด Thailand 4.0  
        แบบ “ท าน้อย ได้มาก”  ซึ่งผิดหลักการของทฤษฏีใหม่ตามแนวทางของหลักปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาประเทศว่าให้ท า “ตามล าดับข้ัน” ไม่ใช่ให้ 
        ท าน้อย ได้มาก แบบวิธีลัด (ท าน้อยแล้วจะได้ผลก าไรมากได้เช่นไร) เป็นต้น จึงส่งผล 
        ให้ไม่เกิดความส าเร็จอย่างย่ังยืนได้จริง ปัญหาความล้มเหลวมีสาเหตุหลักมาจากข้อใด 
        ก.  ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีความสามารถมากพอและยังขาดการมีส่วนร่วม 
        ข.  ผู้ที่ด าเนินการไม่มีความตั้งใจมากพอ และอดทนรอความส าเร็จอย่างย่ังยืนไม่ได้ 
        ค.  ผู้ที่ด าเนินการและน าไปปฏิบัติยังขาดทุนทรัพย์และทรัพยากรในการด าเนินงานที่ดี 
        ง.  ผู้ที่น าหลักปรัชญาไปใช้ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง อีกทั้งยังมักจะตีความ 
            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดตนจึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ท า 
 
 
171. ข  172. ก  173.  ค  174. ค   175. ข   176. ค   177. ง   178. ค   179. ข   180. ง 
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181. หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คือข้อใด 
       ก.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
       ข.  ใช้หลัก “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ 
       ค.  ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
       ง.  ถูกทุกข้อ 
 
182. กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือข้อใด 
       ก.  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
       ข.  ประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ และพัฒนาแล้วอย่างย่ังยืน      
       ค.  ประเทศไทยแข่งขันเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน     
       ง.   ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ระบบเศรษฐกิจแบบมั่งคั่ง 
 
183.  เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วางไว้ตามข้อใด 
       ก.  4  เป้าหมาย    ข.  5  เป้าหมาย 
       ค.  6  เป้าหมาย    ง.  10  เป้าหมาย 
 
184.  เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านมนุษย์คือข้อใด 
       ก. คนไทยมีคุณลักษณ์เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
       ข. คนไทยมีความมั่นคงทางฐานะอย่างย่ังยืน 
       ค. คนไทยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตนเอง 
       ง. คนไทยสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ตามอัตภาพ  
 
185.  กรอบเป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับข้อใด 
       ก.  แผนปฏิรูปประเทศ    ข.  ยุทธศาสตร์ชาติ                
       ค.  แผนพัฒนาชุมชนแห่งชาติ   ง.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
 
      181. ง  182. ก  183. ค  184. ก   185.  ข 
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186. เป้าหมายส าคัญในการสร้างความเข้มแข้งของเศรษฐกิจรากฐานคือข้อใด 
      ก.  เพ่ิมศักยภาพการผลิต           
      ข.  ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้และความยากจนลดลง 
      ค.  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินการทางเศรษฐกิจได้เหมาะสม 
      ง.  คนไทยทุกครัวเรือนมีการเพ่ิมรายได้ข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 50 
 
187.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงเป้าหมายเพ่ือลดความขัดแย้ง 
        ทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมอยู่ในแผนตามข้อใด 
        ก. ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย    ข.   ความมั่นคงทางการเมือง 
        ค. การบริหารจัดการภาครัฐ                   ง.   การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
188. ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ให้เป็นไปตามข้อใด 
       ก. มีประสิทธิภาพ ทันสมัย           ข.  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       ค. กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม      ง.  ถูกทุกข้อ 
 
189.  การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการตาม 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อใด 
       ก. ลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ 
       ข. ลดต้นทุนในการผลิตและการให้บริการ 
       ค. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
       ง. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
190.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ตามข้อใด 
       ก.  6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
       ข.  10 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
       ค.  6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และ 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
       ง.  5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และ 5 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  
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191. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อแรกสุดคือข้อใด 
      ก.  การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง  
      ข.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      ค.  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
      ง.  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 
192. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      ก.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      ข.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม  
      ค.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงถาวร 
      ง.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 
193. APEC  หมายถึงข้อใด 
      ก.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชีย 
      ข.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
      ค.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
      ง.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 
194. อาเซียน 10 ประเทศ มีกรอบความร่วมมือกับภาคี 6 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  
       อินเดีย ออสเตรเลีย และแนวซีแลนด์ หมายถึงข้อใด 
       ก.  APEC         ข.  RCEP     
       ค.  AEC         ง.  ASEAN 
 
195. กรอบความร่วมมืออาเซียนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการ 
       ด าเนินงาน 3 เสาหลัก ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      ข.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
       ค. ประชาคมการศึกษาและนวัตกรรม    ง.  ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
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196.  ข้อใดไม่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS)   
       ก.   จีนยูนนาน        ข.   ลาว 
       ค.   ไทย           ง.   สิงคโปร์   
 
197. ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก คือข้อใด 
       ก.  PTT                ข.  PTV             
       ค.  TPP              ง.  PTP 
 
198.  พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยง 
        กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน มีพ้ืนที่เป้าหมายรวมกี่จังหวัด 
       ก.  5 จังหวัด     ข.  7  จังหวัด 
       ค.  10  จังหวัด     ง.  15  จังหวัด  
 
199. ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือข้อใด 
      ก.  ECC      ข.   EEC 
      ค.  AEC      ง.   ACE  
 
200. โครงการพัฒนาตามข้อใดที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
       และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เป็นรูปธรรมมากที่สุด จนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทนุ 
       นานาชาติและน าเงินทุนเข้าลงทุนในประเทศไทย 
       ก.  โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์             
       ข.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
       ค.  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจร่วม        
       ง.  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
      186. ข  187. ก  188. ง  189. ค   190. ค   191.  ข    192. ค   193.  ข 
      194. ข  195. ค  196. ง   197. ค   198. ค    199. ข    200. ก 


