
ขอ้สอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด 

 ก. ฉบับที่ 9 

 ข. ฉบับที่ 10 

 ค. ฉบับที่ 11 

 ง. ฉบับที่ 12 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ ตามข้อใด  

 ก. พ.ศ. 2559 - 2564 

 ข. พ.ศ. 2560 - 2565 

 ค. พ.ศ. 2559 - 2563 

 ง. พ.ศ. 2560- 2564 

3. ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ตามข้อใด 

 ก. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ข. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 ค. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  

 ง. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 

4. เป็นปีที่ตามข้อใด ในรัชกาลปัจจุบัน  

 ก. 5 

 ข. 4 

 ค. 2 

 ง. 1 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ  

คือข้อใด    

 ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 ข. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 ค. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

 ง. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ใช้หลักตามข้อใดมานำทางใน

การพัฒนาประเทศ 

 ก. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ธรรมาภิบาล 

 ค. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ง. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

  ก. นโยบายหลักของชาติ 

 ข. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ค. แผนปฏิบัติราชการรัฐบาล 

 ง. วิสัยทัศน์ชาติ 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

มีกี่ข้อ 

  ก. 6 ข้อ 

  ข. 10 ข้อ 

 ค. 12 ข้อ 

 ง. 15 ข้อ 
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9. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อใดถูกต้อง 

 ก. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

 ข. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

 ค. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 ง. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์  

ข้อที่เท่าใด 

 ก. ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 ข. ยุทธศาสตร์ที่ 8 

 ค. ยุทธศาสตร์ท่ี 9 

 ง. ยุทธศาสตร์ท่ี 10 

11. โครงสร้างประชากรไทยข้อใดกล่าวถูกต้อง  

 ก. สังคมวัยทำงาน 

 ข. สังคมสูงวัย 

 ค. สังคมวัยเด็ก 

 ง. สังคมวัยชรา 

12. ยุทธศาสตร์ตามข้อใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เพิ่มเติมจาก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ก. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

 ข. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ค. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 ง. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

13. Sustainable Development Goals (SDGs) มีกี่เป้าหมาย 

 ก. 6  

 ข. 12 

 ค. 15 

 ง. 17 
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14. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน   

ข้อใดไม่สอดคล้อง 

 ก. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ข. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 ค. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

 ง. ยึด “วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

15. ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ฉบับที่ 7 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 ข. ฉบับที่ 8 ต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ค. ฉบับที่ 9 ต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ง. ฉบับที่ 10 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

16. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับปัจจุบัน ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของภาครัฐ โดยได้ต้ังเป้าหมายไว้ ข้อใดกล่าวผิด  

 ก. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน  

 ข. การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน  

 ค. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

 ง. สร้างระบบรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสังคมไทย 

17. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

มีทั้งหมดกี่ข้อ 

 ก. 6 ข้อ 

 ข. 7 ข้อ 

 ค. 8 ข้อ 

 ง. 10 ข้อ 
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18.ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 ก. คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 ข. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 ค. SME 

 ง. ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

19. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หมายถึงอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 ก. คติพจน์ 

 ข. วิสัยทัศน์ 

 ค. เป้าหมาย 

 ง. หลักการ 

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวาระกี่ปี 

 ก. 3 ปี 

 ข. 4 ปี 

 ค. 5 ปี 

 ง. 10 ปี 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ข

2 ง 12 ค

3 ข 13 ง

4 ง 14 ง

5 ก 15 ค

6 ก 16 ง

7 ข 17 ข

8 ข 18 ค

9 ง 19 ข

10 ข 20 ค

เฉลยแนวข้อสอบแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ


