
 
พระราชบัญญัติ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เด็กปฐมวัย”  หมายความว่า  เด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าหกปีบริบูรณ์  และให้หมายความรวมถึง 

เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

“การพัฒนาเด็กปฐมวัย”  หมายความว่า  การดูแล  การพัฒนา  และการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวัย  หญิงตั้งครรภ์  หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั”  หมายความว่า  ศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์บริการช่วยเหลอื

ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ  สถานรับเลี้ย งเด็ก  และสถานสงเคราะห์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล  หรือสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น  รวมทั้งโรงเรียน  ศูนย์การเรียน  หน่วยงานการศึกษา  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือเอกชน  และสถาบันศาสนา  ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย  

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ  

ตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้  มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี 

(๒) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่า

ในทางใด 

(๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญาให้สมกับวัย  เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรู้

อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(๔) สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี  มีคุณธรรม  มีวินัย  ใฝ่รู้  มีความคิด

สร้างสรรค์  และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 

(๕) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่น  มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างเสมอภาค  และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

(๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรา ๖ ให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสงัคม

ที่เกี่ยวข้อง  มีภารกิจร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเดก็ปฐมวัย  และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการก าหนด  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแล

้หนา   ๖
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เด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว 

มาตรา ๗ บิดา  มารดา  และผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ

การพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรา ๘ การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความพร้อม

ของเด็กปฐมวัย  แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล

แห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนแปดคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านการศึกษา  ด้านการศึกษาพิเศษ  ด้านการสาธารณสุ ข  

ด้านสังคมสงเคราะห์  และด้านสื่อสารมวลชน  ด้านละหนึ่งคน  และด้านการบริหารสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยจ านวนสองคน  ซึ่งมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐหนึ่งคนและภาคเอกชนหนึ่งคน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้แต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  (๓)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

้หนา   ๗
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(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ ง 

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน  

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  (๓)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีป่ี  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  (๓)  
พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
(๔) ขาดประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก าหนด 
(๕) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื ่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  (๓)  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทน  เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้  โดยในระหว่าง  
ที่ยังมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

้หนา   ๘
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มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศ  และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัยได้น าไปปฏิบัติ 

(๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา
ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๔) เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามนโยบายระดับชาติ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับ

ประถมศึกษา  เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
(๘) ก าหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๙) ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ 

เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๑๑) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง  

มีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๑๒) ประสานงานและใหข้้อมูลแก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ย

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยซึ่งขาดแคลน  
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
ให้สมกับวัย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจ

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษา

และคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  

มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๒) ก าหนดแนวทางบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  รวมทั้งการบูรณาการ

การจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัย  

(๓) จัดท าแผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๔) ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) จัดท ามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) จัดท าสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจาก

ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๘ ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท านโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการน านโยบายระดับชาติ

ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดท าและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอเพ่ือการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

(๕) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และ

ภาคประชาสังคม  ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา

เด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 

(๗) จัดให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๘) ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล  รวมทั้งติดตามสถานการณ์

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย  และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

(๙) จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนหนึ่ง  เป็นผู้รับผิดชอบ

บังคับบัญชางานการพัฒนาเด็กปฐมวัย  แล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาการศึกษาได้ 

หมวด  ๓ 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้บังคับ  คณะกรรมการ

อาจด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้  โดยให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา  ๑๙  ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา

การใช้บังคับแผน  การบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัย  วิธีปฏิบัติ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งระยะเวลา

ในการด าเนินการให้ชัดเจน  และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการใช้

งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

(๒) การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๔) การส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครวัและชุมชนที่เอื้อตอ่การพัฒนา

เด็กปฐมวัย  รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด  

ไม่ว่าในทางใด 

(๕) การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ  ศักยภาพ  

และคุณธรรม 

(๖) การจัดท าฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเดก็ปฐมวัยแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐและองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  จัดท า

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  หรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  

ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  ปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติ

หรือไม่ด าเนินการตามแผนดังกล่าว  ให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรือภาคเอกชน  แล้วแต่กรณี  แก้ไขหรือระงับยับยั้งการกระท าที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา เด็กปฐมวัย

ภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  หากยังไม่มีการปฏิบัติหรือ
ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแลทราบพร้อมด้วย

เหตุผล  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

หมวด  ๔ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

มาตรา ๒๓ ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  
ทักษะ  และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและ
ปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  ทักษะ  และ
ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรา ๒๔ สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือภาคเอกชน  
ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย  ต้องจัดให้มีการให้บริการสุขภาพแก่
มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง  โดยให้บริการวางแผนครอบครัว  การอนามัยเจริญพันธุ์  การฝากครรภ์   
การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา  ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  การส่งเสริม
โภชนาการ  การส่งเสริมพัฒนาการ  และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิ ดอย่างน้อย 
หกเดือน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย  ต้องจัดให้มี 

การอบรมเลี้ยงดู  เพ่ิมพูนประสบการณ์  ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  

อย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน

ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือภาคเอกชน  ที่มีหน้าที่ใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย  รวมทั้ง

ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง 

มาตรา ๒๗ นอกจากการด าเนินการตามมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  

หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข   

จัดการศึกษา  และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย  ต้องด าเนินการ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความรู้  ส่งเสริมทักษะ  และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอื่น  

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

(๒) จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัยที่พิการหรือ 

มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  หรือสติปัญญา  หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือ

ด้อยโอกาส  หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที  และจัดให้เด็กปฐมวัย

เหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  และ

บริการ  รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจ าเป็น  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  อาจด าเนินการแบบบรูณาการโดยจัดให้มบีริการสาธารณสุข  จัดการศึกษา  

หรือจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  กรรมการตามมาตรา  ๙  (๑)  

และ  (๒)  และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙  (๓)  

ทั้งนี้  ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามมาตรา  ๒๗  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ  

สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  และบริการ  รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใดทางการ พัฒนาและการศึกษา 

ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจ าเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ  

จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๔  ประกอบกับมาตรา  ๒๕๘  จ.  
ด้านการศึกษา  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  ดังนั้น  
สมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  ได้รับการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ทั่วถึง  และเสมอภาค  มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ 
เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เติบโตขึ้น 
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ  รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒


