1. กรมฯ ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ไว้อย่างไร
ตอบ 1. วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ
2. วางระบบการจัดสวัสดิการ
3. พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนฯ ระหว่างปีใด
ตอบ 2555-2559
๓. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ปี 2558 เป็นไปตามข้อตกลงใด
ตอบ เป็นไปตามปฏิญญาชะอา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ.2009 – 2015) ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอา หัวหิน เมื่อ 1 มีนาคม 2552
4. ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คืออะไรบ้าง
ตอบ 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคง: APSC
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม: ASCC
3.ประชาคมเศรษฐกิจ: AEC
5. เป้าหมายรายได้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop ปี 2558 คือเท่าไร.
1. เพิ่มขึ้น 400,000 ล้านบาท
2. เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท.
3. เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท
4. เพิ่มขึ้น 300,000 ล้านบาท
๖. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง
ก. มีผู้นาที่หลากหลาย
ข. พึ่งตนเองได้
ค. คนในชุมชนมีฐานะดี
ง. ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

๗. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ PMQA (Public Sector Management Quality Award: การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
1.เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วย
สู่ระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
4. เพื่อพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินผลการ
บริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
๘. ข้อใดมิใช่ หลักการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ข. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. พึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์ ง.การสร้างทรัพยากรมนุษย์
๙.ข้อใดมิใช่ หลักการพื้นฐานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หลักการพืน
้ ฐานหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3 ข ้อ คือ
ก. Local Yet Global
่ ากล (Local Yet Global)
"ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ สูส
ข. Sufficiency Economic
"พึง่ ตนเองและคิดอย่างสร ้างสรรค์ (Self Reliance Creativity)
ค. Human Resource Development "การสร ้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ง. Self Reliance- Development
๑๐. จากแผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ.2555 – 2559 ข้อใดคือ “จุดอ่อน” ของกรมฯ
1. มีข้าราชการที่ทางานใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชุมชน
3. เป็นงานเชิงกระบวนการ เห็นผลยากให้เวลานาน
4. ได้รับการไว้วางใจ ดาเนินงาน OTOP ทุกระดับ
๑๑. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด
ก. กระทรวง ทบวง กรม
ข. จังหวัด อาเภอ
ค. จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
จ. ก และ ข

12. "การจัดเวทีประชาคม"เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานพัฒนาชุมชนใด
ก.การศึกษาชุมชน
ข.การให้การศึกษาชุมชน
ค.การวางแผน/โครงการ
ง.การดาเนินงานตามแผนและโครงการ
จ.การติดตามและประเมินผล
๑๓. ผลิตภัณฑ์ประเภทใด ต้องได้รับรองมาตรฐานก่อนจึงจะนามาลงทะเบียนOTOPได้
ก.ประเภทอาหาร
ข.ประเภทเครื่องดื่ม
ค.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ง.ประเภทของใช้
จ.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
๑๔. ข้อใด ไม่ใช่เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ?
1. People
2. Product
3. Process
4. Place
5. Preserve
๑๕. ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีกี่หมวด กี่ตัวชี้วัด
ก. 4 หมวด 25 ตัวชี้วัด
ข. 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด
ค. 5 หมวด 42 ตัวชี้วัด
ง. 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด
๑๖. จากแผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ.2555 – 2559 ข้อใดเป็น “จุดแข็ง” ของกรมฯ
1. ขาดการศึกษาวิจัยแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อต่อยอดงาน
2. ไม่มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์
3. ขาดคนปักธงและนาธงที่ชัดเจน
4. ได้รับการไว้วางใจ ดาเนินงาน OTOP ทุกระดับ

๑๗. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
ก.การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.การช่วยเหลือตนเอง
ค.ความคิดริเริ่มของประชาชน
ง.ความต้องการของชุมชน
จ.การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๑๘. PMQA ของกรม พช. แบ่งได้เป็น 7 ด้าน ข้อใดไม่ไช่
1. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. การนาองค์กร
4. การประเมินผลการดาเนินการ
5. การจัดการกระบวนการ
๑๙. หน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือข้อใด
1. ชักชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม
2. จัดทาบัญชีเอกสาร
3. เร่งรัดส่งคืนเงินกู้
4. ตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสาร
5. เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการกลุ่ม
๒๐. ข้อใดคือหลักการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก.การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน
ข.การพึ่งตนเอง
ค.การรวมคนให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ง.การนาเงินไปใช้อย่างถูกต้อง
จ.การลดต้นทุนในการครองชีพ
๒๑. โดยทั่วไปการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลาดับใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกาหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. กฎกระทรวง
จ. ระเบียบกระทรวง

22. หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ SML ปี 2555
ก.สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
ข.สทบ.ร่วมกับกรมการปกครอง
ค.กระทรวงมหาดไทย
ง.สานักนายกรัฐมนตรี
จ.สานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
23. เมื่อสารวจข้อมูล กชช 2ค เสร็จแล้ว สามารถจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านได้กี่ระดับ
ก 2 ระดับ
3 ระดับ
ข 3 ระดับ
เร่งรัดพัฒนาอันดับ1 อันดับ 2 และอันดับ 3
ค 4 ระดับ
ง 5 ระดับ
จ 6 ระดับ
๒๔. แผนงาน โครงงาน กิจกรรม ในแผนชุมชน มีลักษณะการดาเนินงานรุปแบบใด
1 ประชาชนดาเนินการเอง
2 ประชาชนดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
3 ให้หน่วยงานอื่น ๆ ดาเนินการให้
4 ถูกทุกข้อ
๒๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจานวน 9 – 15 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
ข. การเพิ่มทุนระยะที่ 2 หมู่บ้านที่มีประชากรมากกว่า 350 คน ได้รับเงินจัดสรร 600,000
บาท
ค. กองทุนหมู่บ้านฯ ที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
ง. นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน คือ ผู้อานวยการ สทบ.
จ. ประธานกองทุนหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลต้องเซ็นสัญญาเงินกู้กับธนาคารแทน สทบ.

๒๖. การทางานเชิงรุก หมายถึง
ก. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการบริการของหน่วยงาน
ข. การทางานไปก่อนล่วงหน้า
ค. การตัดสินใจในการทางาน
ง. การพัฒนางานให้ทันสมัย
๒๗. องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาหมุ่บ้าน คือ ?
ก พช.
ข อบต
ค. อบจ
ง. กม
จ. ศอช.ต.
๒๘. โครงการต้นแบบหรือโมเดลศูนย์โอท็อปจังหวัดคือจังหวัดใดเป็นจังหวัดเริ่มแรกและเป็นโมเดลให้กับ
จังหวัดอื่นๆ
1.นครนายก
2.นนทบุรี
3.ระยอง
4.ชัยภูมิ
5.สระบุรี
๒๙. เป้าหมาย ปี 2557 ต้องจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. กี่ครัวเรือน?
ก. 9 ล้าน กว่า ๆ
ข. 10 ล้าน กว่า ๆ
ค. 11 ล้าน กว่า ๆ
ง. 12 ล้าน กว่า ๆ
จ. ไม่รู้ ไม่ชี้
๓๐. คณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ มีชื่อย่อว่า ?
ก. คอ.นตผ.
ข. กอ.นตผ.
ค. คอ.นตช.
ง. กอ.นตช.
จ. ข้าม

๓๑. สามเหลี่ยมมรกตหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอะไร
1.ไทย พม่า ลาว
2.ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
3.ไทย เขมร เวียดนาม
4.ไทย ลาว เขมร
5.ไทย ลาว เวียดนาม
๓๒. วิชาชีพที่ ไม่สามารถ ย้ายได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ ?
ก. วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม
ข. วิชาชีพพยาบาล
ค. วิชาชีพเกี่ยวกับการสารวจ หรือนักสารวจ
ง. วิชาชีพบัญชี
จ. วิชาชีพครู
๓๓. OTOP City ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.?
ก. 2545
ข. 2546
ค. 2547
ง. 2548
จ. 2549
๓๔. มผช. ย่อมาจากอะไร
1. มาตรฐานผู้ผลิตชุมชน
2. มาตรฐานผู้บริโภคสินค้าระดับชุมชน
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓๕. แผนงาน โครงงาน กิจกรรม ในแผนชุมชน มีลักษณะการดาเนินงานรุปแบบใด
1 ประชาชนดาเนินการเอง
2 ประชาชนดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
3 ให้กน่วยงานอื่น ๆ ดาเนินการให้
4 ถูกทุกข้อ

๓๖. ส่วนราชการใด ไม่ขึ้นตรง ต่อ นายกรัฐมนตรี ?
ก. สานักพระราชวัง
ข. สานักงานตารวจแห่งชาติ
ค. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ง. สานักงานอัยการสูงสุด
จ. ราชบัณฑิตยสถาน
๓๗. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 ก.ก.ต. ได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ
ในเรื่องใด
1. โครงการเสวนาหาทางออกให้ประเทศไทย
2. โครงการหนึ่งสิทธิ์ของคนไทย มีความหมายต่อบ้านเมือง
3. โครงการหนึ่งเสียงคนไทย ร่วมใจเพื่อบ้านเมือง
4. โครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด
5. โครงการไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง เลือกคนดีเข้าสภา
๓๘. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1. เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่เป็นเอกภาพ
2. เพื่อให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี
3. เพื่อพัฒนาในทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคม
4. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและภาษาร่วมกัน
๓๙. กิจกรรมใดเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
๔๐. การดูแลชีวิต กาหนดให้ผู้นา 1 คน ดูแลที่ครัวเรือน
1. 1 ครัวเรือน
2. 2 ครัวเรือน
3. 3 ครัวเรือน
4. 4 ครัวเรือน

๔๑. ข้อใดเป็นกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. ส่งเสริมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. ถูกทุกข้อ
๔๒.สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป
ตอบ ๑๕ ปี
๔๓. การที่สนับสนุนให้ครัวเรือนยากจน ลด ละ เลิก อบายมุข รู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล อยู่ในขั้นตอนใด
ในการแก้จน
1. ชี้เป้าชีวิต
2. จัดทาเข็มทิศชีวิต
3. บริหารจัดการชีวิต
4. ดูแลชีวิต
๔๔. ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะทางานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตาบลคือใคร
1.พัฒนากรประจาตาบล
2.ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล
3.ผู้นาอช.
4.กานัน
5.นายก อบต./นายกเทศมนตรีตาบล
๔๕. งาน Otop city 2013 จัดขึ้นที่ใด
ตอบ อิมแพค เมืองทองธานี
Otop City 2013 มหานครโอทอป ช้อปจุใจ ระหว่างวันที่ 29
มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557
๔๖. วิสาหกิจชุมชน คือ ?
ก.การจัดการทรัพยากรของชุมชน
ข.การจัดการภูมิปัญญาของชุมชน
ค.การจัดการความรู้ของชุมชน
ง.การจัดการทุนของชุมชน

๔๗. การปฏิบัติการเคาะประตูบ้านโดยชุดปฏิบัติการ อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ไขปัญหาความยากจน
1. ชี้เป้าชีวิต
2. จัดทาเข็มทิศชีวิต
3. บริหารจัดการชีวิต
4. ดูแลชีวิต
๔๘. วิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคืออะไร
ตอบ สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๔๙. กิจกรรมใดไม่ใช่การเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
๕๐. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1. เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่เป็นเอกภาพ
2. เพื่อให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี
3. เพื่อพัฒนาในทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคม
4. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและภาษาร่วมกัน
๕๑. ใครเป็นผู้เสนอรายชื่อ อช. เพื่อให้นายอาเภอแต่งตั้ง
1.ผุ้นา อช.
2.พัฒนากรประจาตาบล
3.กานัน
4.นายก อบต.
5.ปลัดอาเภอ

52. ข้อใด ไม่ใช่หลักพื้นฐานของ Good Governance ?
ก. นิติธรรม
ข. คุณธรรม
ค. ความคุ้มค่า
ง. ความโปร่งใส
จ. การมีเหตุผล
๕๓. มชช. มีกี่ประเภท ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
จ. 7

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประกอบด ้วยหลักพืน
้ ฐาน 6 ประการ ดังนี้
1.หลักนิตธิ รรม
2.หลักคุณธรรม
3.หลักความโปร่งใส
4.หลักความมีสว่ นร่วม
5.หลักความพร ้อมรับผิด
6.หลักความคุ ้มค่า

4 ประเภท มาตรฐานผู ้นาชุมชน / มาตรฐาน
กลุม
่ และองค์กร/มาตรฐานเครือข่าย/
มาตรฐานชุมชน

๕๔. ข้อใด ไม่ใช่ ระดับ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ?
ก. ระดับ พออยู่ พอกิน
ข. ระดับ พอกิน พอใช้
ค. ระดับ อยู่ดี กินดี
ง. ระดับ มั่งมี ศรีสุข
จ. บ่ฮู้ บ่หัน
๕๕. งาน OTOP ภูมิภาคประจาปี 2556 จัดขึ้น 5 จังหวัด ข้อใดไม่ใช่
1 สุรินทร์
กระบี่ สุรน
ิ ทร์ อุดร นครสวรรค์ กาญจนบุรี
2 กระบี่
3 กาญจนบุรี
4 เชียงใหม่
5 อุดรธานี
๕๖. กฎหลักของชุมชนเข้มแข็งในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างไร
ตอบ อปริหานิยธรรม

๕๗. หน่วยงานใด มีหน้าที่ดูแลให้คาแนะนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ของกรม พช. (ที่พัฒนากร ปรึกษาเรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ได้)
ก.สานักงานเลขานุการกรม
ข.กองการเจ้าหน้าที่
ค.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง.สถาบันการพัฒนาชุมชน
๕๘. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมฯจัดเป็นสถาบันประเภทใด
1. สถาบันทางการเงิน
2. สถาบันทางสังคม
3. สถาบันครอบครัว
4. สถาบันชุมชน
๕๙. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมฯ จัดอยู่ในประเภทใดของสถาบันทางสังคม
1. สถาบันครอบครัว
2. สถาบันการปกครอง
3. สถาบันเศรษฐกิจ
4. สถาบันการศึกษา
๖๐. หน้าที(่ บริการ)ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่สาคัญได้แก่
1. การจัดระเบียบกองทุนต่างๆในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด“แก่สมาชิกกองทุน”
2. การจัดระเบียบกองทุนต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด“แก่ชุมชน”
3. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อถูก
๖๑. ชื่อย่อ ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย คือ ?
1. ศปพ.มท.
2. ศตส.มท.
3. ศกส.มท.
4. ศปย.มท.
5. ไม่รู้ ไม่ชี้

๖๒. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเริ่มดาเนินการครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด
1. พ.ศ.2535
2. พ.ศ.2545
3. พ.ศ.2551
4. พ.ศ.2555
5. ไม่รู้ ง่วง อยากนอน
๖๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 6
8 ประเภท
1. โครงการพัฒนาด ้านแหล่งน้ า
ข. 7
2. โครงการพัฒนาด ้านการเกษตร
3. โครงการพัฒนาด ้านสิง่ เเวดล ้อม
ค. 8
4. โครงการพัฒนาด ้านสาธารณสุข
่ สาร
5. โครงการพัฒนาด ้านคมนาคม/การสือ
ง. 9
6. โครงการพัฒนาด ้านสังคม/การศึกษา
จ. 10
7. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการไอืน
่ ๆ
8. โครงการพัฒนาด ้านส่งเสริมอาชีพ

๖๔. เวบไซต์ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน คือ..........
1. http://cdd.go.th/cddcenter/
2. http://train.cdd.go.th/
3. http://cdd.go.th/cddwarehouse/
4. http://app4.cdd.go.th/cddcenter/
5. http://e-hrcdd.cdd.go.th/
๖๕. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในปี 2556 มีจังหวัดใดบ้าง
1. เชียงใหม่ ลาปาง อุบล หนองคาย พังงา นครศรีธรรมราช ระยอง และปราจีนบุรี
2. เชียงใหม่ ลาปาง อุบล หนองคาย พังงา นครศรีธรรมราช ระนอง และปราจีนบุรี
3. เขียงใหม่ ลาปาง อุบล หนองคาย พังงา นครศรีธรรมราช สระบุรี และปราจีนบุรี
4. เชียงใหม่ ลาปาง อุบล หนองคาย พังงา นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และปราจีนบุรี
* (OVC ปี 56 เชียงใหม่, ลาปาง, อุบลราชธานี, หนองคาย, พังงา,นครศรีธรรมราช,ระยอง, ปราจีนบุรี)

๖๖.จังหวัดใดต่อไปนี้มีประชากรเกิน 1 ล้านคน ทุกจังหวัด(ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556)
1.ชลบุรี พิษณุโลก ร้อยเอ็ด
2.สงขลา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
3.เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์
4.มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร
5.นครศรีธรรมราช ปทุมธานี นครสวรรค์
๖๗. เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1.สมาชิกกองทุนฯ อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน สามารถรวมกลุ่มกันขอรับการสนับสนุนโครงการได้
2.สมาชิกประเภทบุคคล รวมกลุ่มกัน ๕ คนขึ้นไป จะต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
3.การชาระคืนเงินของสมาชิก สมาชิกต้องระบุไว้ในสัญญาว่าจะชาระเป็นกี่งวด เป็นเงินต้นแต่ละ
งวดเท่าไร ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 24 งวดหรือ 2 ปี
4.กรณีเงินเหลือจากการดาเนินงานตามโครงการ ส่งคืนเข้าบัญชี คกส.ต. ภายใน 15 วัน
5.สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้ เงินทุนหมุนเวียนโครงการละไม่เกิน 200,000
บาท เงินอุดหนุนโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท
๖๘. การพัฒนาชุมชน จัดได้ว่าอยู่ในศาสตร์แขนงใด
ก.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
ข.รัฐศาสตร์
ค.มนุษยศาสตร์
ง.เศรษฐศาสตร์
๖๙. “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ” ข้อความข้างต้นคืออะไร
1. วิสัยทัศน์ของ การพัฒนาองค์กรสตรี
2. วิสัยทัศน์ของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. วิสัยทัศน์ของ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. วิสัยทัศน์ของ สมาคมสตรีแห่งชาติ
๗๐. การเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลักการใดในการพัฒนา
ก.ความเสียสละ
ข.ความอดทน
ค.ความรัก ♡♡♡
ง.ความสามัคคี

๗๑. ข้อใดไม่ใช่ประเภทในระบบมาตรฐานงานชุมชน
1. บุคคล
2. ผู้นาชุมชน
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชน
4. เครือข่ายองค์กรชุมชน
5. หมู่บ้าน/ชุมชน
๗๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาชุมชน ด้วยการ "กระตุ้น" ให้ดาเนินงาน
ตามหลักการพัฒนาชุมชนของพัฒนากร เรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานในบทบาทใด
1. ผุ้สนับสนุน
2. ผู้ประสานงาน
3. ผู้ส่งเสริม
4. ผู้พัฒนากรการเรียนรู้
5. ผู้นาการพัฒนา
๗๓. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอานาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
1.กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
2.จัดทาและพัฒนาโครงสร้างระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
3.พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมขบวนการการเรียนรู้
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระดับชาติ
5.ผิดทุกข้อ
๗๔. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายสร้างรายได้ OTOP จานวน 100,000 ล้านบาทภายในเมื่อใด
1. 2558
2. 2559
3.2560
4. 2561
5. 2562
๗๕. ข้อใด ไม่ใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่สามารถส่งเข้าร่วมการคัดสรรฯ ได้
1. อย.
2. มผช.
3. มอก.
4. ฮาลาล
5. ไม่มีข้อใดถูก

๗๖. คณะกรรมการพัฒนาสตรี มีกี่ระดับ
1. 2 ระดับ
2. 3 ระดับ
3. 4 ระดับ
4. 5 ระดับ

5 ระดับ คือ
ระดับหมูบ
่ ้าน กพสม.
ระดับตาบล กพสต.
ระดับอาเภอ กพสอ.
ระดับจังหวัด กพสจ.
ระดับภูมภ
ิ าค กพสภ.

๗๗. การกู้เงินกองทุนหมู่บ้านต้องใช้คืนภายในระยะเวลาเท่าใด
1. 6 เดือน
2. 1 ปี
3. 2 ปี
4. 3 ปี
5. 4 ปี
๗๘. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
2. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คือ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายเดียวในชุมชน
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น คือ OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT)
4. ถูกทุกข้อ
5ไม่ข้อใดถูกต้อง
๗๙. อธิบดีฯ คนใดให้หลักการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่เรียกว่า 4 ป.
1. นายพัฒน์ บุญยรัตพันูธ์
2. ศ.ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
3. นายสาย หุตะเจริญ
4. นายสุวนัย ทองนพ
5. นายนิรุต ไชยกุล
๘๐. สถาบันอุดมศึกษาใดไม่ได้รับผิดชอบโครงการพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ

๘๑. ในปี 2556 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านใด
1.ความเป็นเลิศด้านการคิดวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้
2.ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
4.ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.ความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติ
๘๒. ปุ๋ยชีวภาพลงทะเบียน OTOP ในประเภทใด
ก. อาหาร
ข. ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ค. สมุนไพรที่มิใช่อาหาร
ง. ประเภทใดก็ได้แล้วแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์
๘๓. โครงการกองทุนเงินฝากช่วยเหลือชาวนา ของ ธ.ก.ส มีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
กองทุนช่วยเหลือชาวนามี 3 รูปแบบ คือ
1.บริจาคเงินเข ้ากองทุนบัญชีออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 0200-3-34772. 3 ประเภท
582 ธ.ก.ส. สาขาบางเขน
2.สมทบเงินเข ้ากองทุนชนิดคืนเงินต ้น ไม่มผ
ี ลตอบแทน
3. 4 ประเภท
3.สมทบเงินเข ้ากองทุนชนิดคืนต ้น มีผลตอบแทนดอกเบีย
้ 0.63% ต่อปี
เทียบเท่า อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์
โดยกองทุนที่ 2 และ 3 จะคืนเงินเมือ
่ ครบกาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

๘๔. อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
5. หัวหน้าสานักงานจังหวัด
๘๕. ข้อใดเป็นอานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. จังหวัด
1. กาหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
3. ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย
4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
5. ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

๘๖. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประกอบด้วยกรรมการจานวนกี่คน
1. จานวน 5 คน
2. จานวน 6 คน
3. จานวน 7 คน
4. จานวน 8 คน
5. จานวน 9 คน
๘๗. ผู้ใดทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. เลขานุการนายกรัฐมนตรี
3. เลขาธิการสภาผู้แคทนราษฎร
4. เลขาธิการ ก.พ.
5. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
88 .การที่สมาชิกสานึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆ
ร่วมกับบุคคลอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพ เป็นสามัญสานึกในเรื่องใด
ก.การมีจิตสานึกชุมชน
ข.การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.การจัดการชุมชนที่ดี
ง.การมีภาวะผู้นาชุมชน
89. การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสานึกในเรื่องใด
ก.การมีจิตสานึกชุมชน
ข.การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.การจัดการชุมชนที่ดี
ง.การมีภาวะผู้นาชุมชน
90. กรณีปรับเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงหรือเงินประจาตาแหน่งไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนหรือเงินประจา
ตาแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ต้องตราเป็นอะไร
1. พระราชบัญญัติ
2. พระราชกาหนด
3. พระราชกฤษฎีกา
4. กฎกระทรวง
5. ระเบียบ

๙๑. การสรรหาบุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ต้องเป็นไปตามระบบใดและคานึงถึงอะไร
1. ระบบคุณธรรม
2. คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
3. คานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
5. ข้อ 1,2 และ 3 ถูก
๙๒. ผู้ใดเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการะดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
4. ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา
5. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๙๓. ผู้ใดเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
4. ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา
5. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๙๔. ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเหตุคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชามี
สิทธิตามข้อใด
1. อุทธรณ์
2. ร้องทุกข์
3. กล่าวโทษ
4. กล่าวหา
5. แจ้งความดาเนินคดี

๙๕. ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท
5. 6 ประเภท

ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มี 4 ประเภท
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 45)
(1) ตาแหน่งประเภทบริหาร
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการ
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(4) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป

๙๖. ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จัดเป็นตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด
1. ตาแหน่งประเภทบริหาร
2. ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร
3. ตาแหน่งประเภทอานวยการ
4. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
5. ตาแหน่งประเภททั่วไป
๙๗. ข้อใดคือ อานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
1.ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่าย
องค์การชุมชน
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
4.ถูกทุกข้อ
๙๘. การแบ่งส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนแบ่งเป็น กี่ส่วน หลักประกอบด้วยอะไร
1. 2 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. 3 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนส่วน
ท้องถิ่น
3. 1 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
4. 3 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วน
ท้องที่
๙๙. ข้อใดคือ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน
1.เศรษฐกิจพอเพียง 2. ทุนชุมชน 3. พึ่งตนเอง 4. ถูกทุกข้อ

๑๐๐. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
1.ความมั่นคงภายใน
2. การพัฒนานักการเมือง
3. พัฒนาการเมือง
4.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

