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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพื่อใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐาน  แหงรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  และเพื่อประโยชนในการประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เด็กปฐมวัย”  หมายความวา  เด็กซ่ึงมีอายุยังไมครบหกปบริบูรณ  และใหหมายความรวมถึง

ทารกในครรภมารดาดวย 
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย”  หมายความวา  กระบวนการใด  ๆ  อันนําไปสูการจัดการใหพอแม  

ผูปกครอง  ครู  ผู เลี้ยงดูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย  มีความรู  ความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลี้ยงดู  การสรางประสบการณ  การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาไดเ ต็มตามศักยภาพ  และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการใหเปนไปตาม
กระบวนการดังกลาวดวย   

“ก.พ.ป.”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา  สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู  สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  ก.พ.ป.  ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง   
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการสภาการศึกษา  และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ
และประสบการณสูงที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษาปฐมวัย  ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ดานการสาธารณสุข  
ดานจิตวิทยา  ดานประสาทวิทยา  ดานการบริหาร  ดานส่ือสารมวลชน  ดานพัฒนาสังคม  ดานกฎหมาย  
และดานพัฒนากลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ  อยางนอยดานละหนึ่งคน  จํานวนไมเกินสิบหกคน 

(๕) ใหผูดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสภาการศึกษาหรือเทียบเทา  ที่เลขาธิการสภาการศึกษา
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  คนหนึ่ง  เปนรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๔  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญและประสบการณสูงดานใดดานหนึ่งหรือ 

หลายดานตามขอ  ๔  (๔) 
(๒) ไมมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําความผิด   
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเปนหรือไมเคยเปนผูที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะขัดกับวัตถุประสงคของการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
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ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  นายกรัฐมนตรีอาจแตงต้ังบุคคลซ่ึง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๕  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว   

ในกรณีที่มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  และยังมิไดแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทน  ใหกรรมการที่เหลืออยูดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ  ก.พ.ป.  ตอไปได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  ซ่ึงตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 

ขอ ๗ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๕ 
ขอ ๘ ให  ก.พ.ป.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานงานและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหนวยงาน  ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมถึงการเสนอให

มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางครบวงจร  ต้ังแตการวางแผนปฏิบัติการ  เฝาระวัง  ดูแลปกปอง  คุมครอง  
และจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

(๓) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย  การพัฒนาองคความรู  และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของหนวยงานที่ทําหนาที่เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ของ  ก.พ.ป.   
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๙ การประชุม  ก.พ.ป.  และการประชุมคณะอนุกรรมการ  ใหนําบทบัญญัติหมวด  ๕  

คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ให  ก.พ.ป.  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออก
หนังสือ  ขอใหหนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น  จัดสงเอกสาร  ขอมูล  หรือชี้แจง
ขอเท็จจริงหรือมารวมประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

ขอ ๑๑ ใหสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของ  ก.พ.ป.  โดยมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนงาน  งานวิชาการ  และงานวิจัย  ที่ไดรับมอบหมาย
จาก  ก.พ.ป. 

(๒) รับผิดชอบงานธุรการ  งานการประชุม  งานประชาสัมพันธและงานเลขานุการของ  
ก.พ.ป.  และคณะอนุกรรมการ   

(๓) ติดตามสถานการณ  ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานของ  ก.พ.ป.  และ
คณะอนุกรรมการ   

(๔) ประสานการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกกระทรวง  และทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ  โดยทําหนาที่ประสานนโยบาย  ประสานแผน  ประสานงบประมาณ  ประสานการติดตามงาน  
และการประเมินผล 

(๕) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก  ก.พ.ป. 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่  ก.พ.ป.  มอบหมาย 
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ขอ ๑๒ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงานตาม
ระเบียบนี้  นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น  
หรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
ไปชวยปฏิบัติงานในสํานักงานได  โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะให
ไปชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลาหรือนอกเวลาก็ได 

สํานักงานโดยความเห็นชอบของ  ก.พ.ป.  อาจใหบุคคลอื่นซ่ึงมิใชขาราชการ  พนักงาน  หรือ
ลูกจางของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ชวยปฏิบัติงานของสํานักงานได  โดยให
ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐ  บุคคล  และคณะบุคคล  ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ  ก.พ.ป.  และสํานักงานตาม
ระเบียบนี้ 

ขอ ๑๔ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  ตามขอ  ๔  ให 
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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