คู่มอื เตรียมสอบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

สารบัญ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

หน้า
1
1
39
45
49
49
78
83
86
86
112
118
122
122
125
128
130
130
142
147
151
151
163
170

สารบัญ (ต่อ)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เฉลยแนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ปรัชญาพัฒนาชุมชน
- แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
- หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
- กระบวนการทํางานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบ หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
เฉลยแนวข้อสอบ หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559
ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
เฉลยแนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559

หน้า
175
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187
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208
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251
252
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สารบัญ (ต่อ)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
พ.ศ. 2555
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน พ.ศ. 2551
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257
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2544
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2544
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
เฉลยแนวข้อสอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ
เจาะแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
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