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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน สมาชิกนิคมสร้าง
ตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการ
จัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นอธิบดีคนแรก โดยในระยะแรกสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ในการ
จัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่ง
ระยะเวลาต่อมา กรมได้ดําเนินการครอบคลุมไปถึง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา
ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดให้
จัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกําหนดให้แยก กรมประชาสงเคราะห์ ออกมา
จาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมกับเปลื่ยนชื่อกรมเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยให้
โอนภาระและหน้าที่ และ งบประมาณจาก กรมประชาสงเคราะห์ ด้วย
ประวัติการย้ายส่วนราชการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ย้ายส่วนราชการมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเป็นการย้ายตั้งแต่สมัย
ยังใช้ชื่อ กรมประชาสงเคราะห์
- สํานักนายกรัฐมนตรี (1 กันยายน 2483 - 18 สิงหาคม 2484)
- กระทรวงสาธารณสุข (10 มีนาคม 2485 - 17 มกราคม 2486)
- กระทรวงมหาดไทย (18 มกราคม 2486 - 22 กันยายน 2536)
- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (23 กันยายน 2536 - 1 ตุลาคม 2545)
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2 ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน)
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แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังกัดกระทรวงใด
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
2. การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
3. การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง
4. ถูกทุกข้อ
3. ชื่อเดิมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีชื่อว่าอย่างไร
1. กรมสวัสดิการสังคม
2. กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม
3. กรมประชาสงเคราะห์
4. กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ย้ายส่วนราชการมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้ง
1. 3 ครั้ง
2. 4 ครั้ง
3. 5 ครั้ง
4. 6 ครั้ง
5. ข้อใดคือบทบาทของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1. การให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคมแก่หน่วยงานภายในองค์กร
2. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม
3. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เพื่อการวางแผนและกําหนดนโยบายได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
4. ถูกทุกข้อ
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของส่วน
ราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กําลังคนภาครัฐและให้การปฏิบัติราชการมี
ความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ราชการส่วนท้องถิ่น
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่ วยงานอื่นของรั ฐที่ มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้
ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้าง
ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกําหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณี
ที่ส่วนราชการประกาศกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบั ติเช่น เดี ยวกั บข้า ราชการหรื อลูก จ้ างในบางเรื่องเพื่ อให้ เหมาะสมกับสภาพการปฏิบั ติง านของ
พนักงานราชการ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อเป็ น
มาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

[19]

แนวข้อสอบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
2. วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2547
3. วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2547
4. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท
4. พนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
1. 4 กลุ่มงาน
2. 5 กลุ่มงาน
3. 6 กลุ่มงาน
4. 7 กลุ่มงาน
5. ข้อใด มิใช่ กลุ่มงานของตําแหน่งพนักงานราชการ
1. กลุ่มงานชํานาญการ
2. กลุ่มงานเทคนิค
3. กลุ่มงานทั่วไป
4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

[24]

เฉลยแนวข้อสอบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ
1
2
3
4

คําตอบ
1
2
1
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
5
6
7
8

คําตอบ
1
2
3
4

ข้อ
9
10
11
12

คําตอบ
2
2
3
4

ข้อ
13
14
15
16

คําตอบ
2
2
3
4

ข้อ
17
18
19
20

คําตอบ
2
1
2
2

1. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
2. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
1. 2 ประเภท
พนักงานราชการมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) พนัก งานราชการทั่ วไป ได้แ ก่ พนัก งานราชการซึ่ ง ปฏิบั ติง านในลัก ษณะเป็ น งาน
ประจําทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพ
เฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(2) พนัก งานราชการพิ เศษ ได้ แ ก่ พนัก งานราชการซึ่ ง ปฏิบั ติง านในลัก ษณะที่ ต้ องใช้
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็น
เฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
3. 6 กลุ่มงาน
ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ ให้กําหนดตําแหน่งโดยจําแนกเป็นกลุ่มงานตาม
ลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานบริการ
(2) กลุ่มงานเทคนิค
(3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
1. กลุ่มงานชํานาญการ
ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคั บเมื่ อพ้ นกํ าหนดเก้ าสิ บวั นนั บแต่ วันประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรตามศาสนา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การช่วยเหลือ การบําบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ทําการขอทาน
“สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งไว้สําหรับให้
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขอทาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีกฎหมายจัดตั้ง แต่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
1. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
2. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
3. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
4. วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
2. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการควบคุมการขอทาน
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ข้อใด มิใช่ กรรมการคณะกรรมการควบคุมการขอทาน
1. อธิบดีกรมการจัดหางาน
2. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3. อธิบดีกรมสรรพากร
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมการขอทานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละกี่ปี
1. 2 ปี
2. 3 ปี
3. 4 ปี
4. 5 ปี

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
ข้อ
1
2
3

คําตอบ
2
3
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
4
5
6

คําตอบ
3
2
3

ข้อ
7
8
9

คําตอบ
4
3
1

ข้อ
10
11
12

คําตอบ
3
3
4

ข้อ
13
14

คําตอบ
4
1

2. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
3. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการ
จัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคน
เป็นกรรมการ
3. อธิบดีกรมสรรพากร
ดูคําอธิบายข้อ 3. ประกอบ
2. 3 ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
3. ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลในการควบคุ ม การขอทาน แล้ ว เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน รวมทั้งการ
ดําเนินการกับผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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พระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. ๒๕๑๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑
เป็นปีที่ ๒๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร่ าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๒) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“นิคม” หมายความว่า นิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
“สมาชิกนิคม” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเอง หรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
“หนังสือแสดงการทําประโยชน์” หมายความว่า หนังสือที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ออกให้แก่
สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* หรืออธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน แล้วแต่
กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ * และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่
ของตน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
1. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2511
2. วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
3. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
4. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
2. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ใครมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งใน
ที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
1. รัฐบาล
2. รัฐสภา
3. วุฒิสภา
4. สภาผู้แทนราษฎร
5. ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมในอัตราที่อธิบดีกําหนดซึ่ง
ไม่เกินไร่ละกี่บาท
1. 100 บาท
2. 200 บาท
3. 300 บาท
4. 400 บาท

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ข้อ
1
2
3
4

คําตอบ
2
1
3
1

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
5
6
7
8

คําตอบ
2
2
4
4

ข้อ
9
10
11
12

คําตอบ
4
4
1
2

ข้อ
13
14
15
16

คําตอบ
2
4
1
2

ข้อ
17
18
19
20

คําตอบ
4
2
4
3

2. วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและ
หน้าที่ของตน
1. รัฐบาล
ให้รัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็น
หลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
2. 200 บาท
ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมในอัตราที่อธิบดี
กําหนดซึ่งไม่เกินไร่ละสองร้อยบาท โดยผ่อนชําระเป็นรายปี ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
และต้องเริ่มต้นชําระงวดแรกอย่างช้าในปีที่ห้านับแต่ปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิกนิคม ถ้าปีใดไม่
สามารถชําระได้โดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผ่อนผันให้ชําระในปีถัดไปก็ได้
2. ร้อยละ 10
ดูคําอธิบายข้อ 5. ประกอบ
4. 5 ปี
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก หรือโอน
ไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี

คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม
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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้นไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของรั ฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวัสดิการสังคม” หมายความว่า ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ
บริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
“การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด
“ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลําบากหรือที่
จําต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูก
ละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
“องค์การสวัสดิการสังคม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
“องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
คูมือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม
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แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ให้ไว้เมื่อใด
1. วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2546
2. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546
3. วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546
4. วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. “องค์ ก รสาธารณประโยชน์ ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. 2546
หมายความว่า
1. องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ
นี้
2. องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน
หรื อปฏิ บัติ ง านด้ านการจัด สวั ส ดิก ารสั ง คมของเครื อข่ ายองค์ ก รสวั สดิ ก ารชุ ม ชน และได้รั บการรับ รองให้
ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก
4. “องค์กรสวัสดิการชุมชน” ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 หมายความว่า
1. องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ
นี้
2. องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน
หรื อปฏิ บัติ ง านด้ านการจั ดสวั ส ดิก ารสั ง คมของเครื อข่ ายองค์ ก รสวั สดิ ก ารชุ ม ชน และได้รั บการรับ รองให้
ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

คําตอบ
4
4
1
2
4
4
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ

เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
8
9
10
11
12
13
14

คําตอบ
2
1
3
1
4
4
2

ข้อ
15
16
17
18
19
20
21

คําตอบ
2
4
3
2
1
3
4

ข้อ
22
23
24
25
26
27
28

คําตอบ
2
4
2
1
4
2
4

ข้อ
29
30
31
32
33

คําตอบ
3
4
4
3
3

4. วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญ ญัตินี้ ใ ห้ ใช้บังคับ เมื่อพ้น กํา หนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนั บแต่ วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้
“องค์ ก รสาธารณประโยชน์ ” หมายความว่ า องค์ ก รภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองให้
ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
2. องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้ แก่
สมาชิ ก ในชุ ม ชน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของเครื อ ข่ า ยองค์ ก ร
สวัส ดิก ารชุ มชน และได้รับ การรั บ รองให้ ดํ า เนิ น งานด้ า นการจั ด สวั สดิ ก ารสั ง คมตาม
พระราชบัญญัตินี้
“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมตามพระราชบัญญัตินี้
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ความสาเร็จ ไม่ได้มาจาก
“มีทุนมากกว่า” แต่มาจาก
“มีความตั้งใจ”

