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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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“เด็กปฐมวัย” หมายความวา เด็กซึ่งมีอายุยังไมครบหกปบริบูรณ และใหหมายความรวมถึง
ทารกในครรภมารดาดวย
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา กระบวนการใด ๆ อันนําไปสูการจัดการใหพอแม
ผูป กครอง ครู ผู เ ลี้ ย งดู แ ละผู ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามรู ความเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการเลี้ยงดู การสรางประสบการณ การสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการ
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาได เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และให ห มายความรวมถึ ง การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
กระบวนการดังกลาวดวย
“ก.พ.ป.” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํา นักมาตรฐานการศึ กษาและพั ฒนาการเรียนรู 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) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ
และประสบการณสูงที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษาปฐมวัย ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการสาธารณสุข
ดานจิตวิทยา ดานประสาทวิทยา ดานการบริหาร ดานสื่อสารมวลชน ดานพัฒนาสังคม ดานกฎหมาย
และดานพัฒนากลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ อยางนอยดานละหนึ่งคน จํานวนไมเกินสิบหกคน
(๕) ใหผูดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสภาการศึกษาหรือเทียบเทา ที่เลขาธิการสภาการศึกษา
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) คนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔ (๔) ตองมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีค วามรู ความเชี่ ย วชาญ ความชํา นาญและประสบการณสู ง ดา นใดด านหนึ่ง หรื อ
หลายดานตามขอ ๔ (๔)
(๒) ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําความผิด
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนหรือไมเคยเปนผูที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะขัดกับวัตถุประสงคของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
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ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระ และยังมิไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทน ใหกรรมการที่เหลืออยูดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ป. ตอไปได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ซึ่งตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
ขอ ๗ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
ขอ ๘ ให ก.พ.ป. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวา งหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมถึงการเสนอให
มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผนปฏิบัติการ เฝาระวัง ดูแลปกปอง คุมครอง
และจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) เสนอแนะคณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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(๔) สงเสริม และสนับสนุน ใหมีการวิจัย การพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๕) พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของหนวยงานที่ทําหนาที่เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ของ ก.พ.ป.
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุม ก.พ.ป. และการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติหมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนิน การพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให ก.พ.ป. และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออก
หนังสือ ขอใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น จัดสงเอกสาร ขอมูล หรือชี้แ จง
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 งานประชาสัม พัน ธ และงานเลขานุก ารของ
ก.พ.ป. และคณะอนุกรรมการ
(๓) ติดตามสถานการณ ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของ ก.พ.ป. และ
คณะอนุกรรมการ
(๔) ประสานการดําเนิน งานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกกระทรวง และทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยทําหนาที่ประสานนโยบาย ประสานแผน ประสานงบประมาณ ประสานการติดตามงาน
และการประเมินผล
(๕) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก ก.พ.ป.
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ก.พ.ป. มอบหมาย
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ขอ ๑๒ ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานของสํานักงานตาม
ระเบียบนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น
หรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
ไปชวยปฏิบัตงิ านในสํานักงานได โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะให
ไปชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลาก็ได
สํานักงานโดยความเห็นชอบของ ก.พ.ป. อาจใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ชวยปฏิบัติงานของสํานักงานได โดยให
ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคล และคณะบุคคล ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.พ.ป. และสํานักงานตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ใหดําเนิน การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ตามขอ ๔ ให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

