คู่มอื เตรียมสอบ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

สารบัญ
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2536
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
เฉลยแนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน
พ.ศ. 2555
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
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สารบัญ (ต่อ)
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
พ.ศ. 2557
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
เฉลยแนวข้อสอบ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
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สารบัญ (ต่อ)
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
แนวข้อสอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เฉลยแนวข้อสอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
- หลักการพัฒนาชุมชน
- หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน
- ข้อมูลชุมชน
- วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นําชุมชน
- การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
และสังคมในด้านต่าง ๆ
ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสงเคราะห์
- เทคนิคการประสานงาน
- เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม
- หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม
- การส่งเสริมอาชีพ
- กองทุนชุมชน
- การบริหารเงินออม
แนวข้อสอบ ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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