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๑. ความท่ัวไป 
จุดประสงค์การจัดทำเจตนารมณ์ กฎหมาย  เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้  

มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยผู้อ่านในการทำความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้
กฎหมาย แต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดี
ของศาล 

กระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐได้เสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้ภารกิจ  
ของตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้ นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง  
จากการประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการ  
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
จากแนวคิดหลักหรือทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติหลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
จะศึกษาค้นคว้าสรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งให้ความเห็น 
ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยคำและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดทำบันทึก
ความเห็นเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง จะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ  
จะได้จัดทำบันทึกประจำวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด 

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดทำเรื่อง
พิจารณาเสร็จประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยสรุป
ความเป็นมาของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด หลักหรือทฤษฎี กฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมก ารฯ และข้อสั งเกต 
ของฝ่ายเลขานุการฯ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาทำนองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบ  

 
๑ผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกอบด้วย นายวิษุวัษ ตันมี นายพลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย นางสาวภีรภัทร ด่านธีระภากุล และนายรัฐปกรณ์ นิภานันท์  
โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม (นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
การศึกษาขั้นฐานและการกีฬา (นายสุรพล ทิพย์เสนา) และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม 
(นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช) เป็นผู้ควบคุมดูแล 
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การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เสนอร่างกฎห มาย 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี) บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อรัฐสภา) ในชั้นการตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จ  
ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจำ รองเลขาธิการฯ 
และเลขาธิการฯ ก็อาจมีการแก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ดำเนินการได้ก็จะมี  
การเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จากนั้ น เมื่ อร่างกฎหมายเข้ าสู่ การพิจารณ าของรัฐสภาและมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา จะประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผลของ
กฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ 
เท่านั้น จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุติ
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการสัมมนา  
ทางวิชาการ หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย  
ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
หรือหากสามารถเข้าถึงได้ ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มา  
ของการบัญญัติกฎหมายได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง  
จากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมาย พร้อมทั้งหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นที่มา  

ของหลักการในกฎหมายหรือซึ่งนำมาประกอบการพิจารณา 
๒.๑ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ ๕๔ ข้อ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวข้องกับ
สิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพ้ืนฐาน ๔ ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ 
ได้แก่ 

๑) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียม
กันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก 
หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย  ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
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๒) การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เป็นอันดับแรก 

๓) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 
๔) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำคัญกับความคิด

เหล่านั้น 
๒.๒ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) 
แนวความคิดว่าด้ วยการดูแลและให้การศึกษาแก่ เด็กปฐมวัย (Early 

Childhood Care and Education : ECCE) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 
UNESC) มีแนวความคิดว่า เด็กปฐมวัย (Early childhood) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๘ ปี 
หรือนับแต่วัยทารก วัยเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญ  
ของการพัฒนาทางสมอง เนื่องจากเด็กจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและคนรอบตัว การดู แล 
และให้การศึกษาแก่เด็กวัยนี้จึงมิใช่เพียงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  
แต่ควรเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมตามความต้องการทางกายภาพ ความคิด อารมณ์  
และสังคม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข อันสอดคล้องกับ
แนวคิดว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Children's Fund : UNICEF) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งกำหนดว่า ในปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) เด็กหญิง  
และเด็กชายทุกคนที่อยู่ในช่วงปฐมวัยจะเข้าถึงการพัฒนา ดูแล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา จะมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับดังกล่าวได้๒   

 
๓. ความเป็นมาของกฎหมายและเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย 

๓.๑ ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เห็นว่า  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก  
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา ๕๔ วรรคสอง กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๑) กำหนดให้
สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง 

 
๒หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สม ๐๐๐๕/๑๓  ลงวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย อีกทั้งในปัจจุบันถึงแม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างน้อย  
๔ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย แต่ยั งขาดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ในการบูรณาการงานในภาพรวม เนื่องจากภารกิจด้านการดูแลเด็กปฐมวัยยังไม่ได้กำหนดให้  
เป็นภารกิจหลักของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ทำให้แต่ละหน่วยงานมีตัวชี้วัดและมาตรฐานที่แตกต่าง
กัน แม้ว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดนโยบายการพัฒนาดูแลเด็กปฐมวัยแล้วก็ตาม 
แต่ยังขาดกลไกเชื่อมประสานระหว่างภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ การขาดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน
การศึกษาวิจัยและติดตามสถานการณ์ ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย งานปฐมวัยจึงมีความซับซ้อน ขาดการดูแลและเท่าทันสถานการณ์ ประกอบกับ  
เพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ และยุทธศ าสตร์ที่  ๑  
เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

กอปศ. จึงเห็นความจำเป็นในการเสนอร่างกฎหมายที่จะเป็นหลักประกัน 
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับความคุ้มครอง ดูแล พัฒนา ให้การเรียนรู้และการศึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีคุณภาพและเท่าเทียม 
รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นกลไกในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักการของ  
ร่างพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการตั้งครรภ์และช่วงปฐมวัยแล้ว โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องของ 
ความเหมาะสมและจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกี่ยวกับความเหมาะสมและจำเป็น 
ในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ถึงความซ้ำซ้อนในภารกิจการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำนึงถึงผลกระทบต่ออัตรากำลั งและภาระงบประมาณ  
ซึ่ง กอปศ. ได้พิจารณาแล้วยืนยันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้   
และจำเป็นต้องมีคณะกรรมการและสำนักงานที่รองรับการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว 
เพราะคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติยังไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

ในการนี้ กอปศ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ 
และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ และได้เปิดเผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากการจบกฎหมาย รวมทั้งการจัดทำคำชี้แจง  
ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (checklist) ตามแนวทางของ 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง และให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
และให้  กอปศ. เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังสำนักงา น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

๓.๒ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เสนอ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำ
งบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย รายได้ของสำนักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
ให้รายได้ที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

(๒ ) ให้ มี ระบบการพัฒ นาเด็กปฐมวัย  แบ่ งออกเป็ น  ๔  ช่วง ได้ แก่   
(๑) ช่วงก่อนคลอด หรือทารกในครรภ์มารดา (๒) ช่วงแรกเกิดถึงอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก 
(๓) ช่วงอายุสามปีบริบูรณ์ถึงก่อนอายุหกปีบริบูรณ์ หรือช่วงเด็กก่อนวัยเรียนหรือช่วงวัยอนุบาล  
และ (๔) ช่วงอายุหกปีบริบูรณ์ถึงก่อนอายุแปดปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับ  
วัยประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สอง 

(๓) กำหนดวัตถุประสงค์ของการให้ เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนา  
และจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด  
ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และภูมิปัญญาที่ดีสมกับวัย สามารถเรียนรู้
อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึมซับสุนทรี ยะ 
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการให้ความรู้  
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร  
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีสวัสดิการแก่หญิงตั้งครรภ์ในท้องถิ่น  
อย่างเหมาะสม 

(๕) กำหนดหน้าที่ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีบริการ 
และสวัสดิการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านสังคมอย่างมีคุณภาพแก่เด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ 
และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อระหว่างระดับอนุบาล
กับระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องและราบรื่น จัดให้มีการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือเด็กด้อยโอกาส  
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการให้ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย 

(๖) กำหนดให้การรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทำ
มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
ห้าแสนบาท 

(๗) ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงาน 
ในปีที่สามของวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการและสำนักงานโดยคณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 

๓.๓ ข้อสังเกตของหน่วยงาน 
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีความเห็นสรุปได้ว่า 

เนื่องจากหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมีภารกิจในการให้การสงเคราะห์  
การคุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติเด็ก ซึ่งไม่ชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องกับงาน  
ด้านสวัสดิการ จึงควรพิจารณาการให้ความหมาย “การให้บริการด้านสวัสดิการ” ตามร่างมาตรา ๔๑ (๑) 
ให้ชัดเจน  นอกจากนั้น การระบุว่า “สถานรับเลี้ยงเด็ก” เป็นหน่วยให้บริการทางสังคมนั้น เห็นว่า 
สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ จึงเข้าข่ายเป็นสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย มิใช่หน่วยให้บริการทางสังคม 

(๒) กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นสรุปได้ว่า รัฐพึงให้เงินอุดหนุนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและให้บริการ ส่วนร่างมาตรา ๘  
เห็นควรเพ่ิมให้ผู้แทนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย และการกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
และอำนาจตรวจสอบการดำเนินกิจการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข 
และหน่วยให้บริการด้านสังคม อาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจของหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงาน
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะเรื่องและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
ไว้แล้ว 

(๓ ) กระทรวงศึ กษาธิการ  มี ความ เห็ นสรุป ได้ ว่ า  ควรพิจารณ าถึ ง 
ความเชื่อมโยงในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านกลไก  
ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานกลางควรคำนึงถึงรูปแบบ  
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ที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและความซับซ้อน ควรมีการพิจารณาทบทวนความหมาย
และความสอดคล้องเชื่อมโยงของข้อความหรือถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้ อาทิ 
ความหมายของบทนิยามคำว่า “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” กับคำว่า “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”  
และบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” กับกฎหมายอื่น ๆ 

(๔ ) กระทรวงการคลั ง มีความ เห็ นสรุป ได้ ว่ า  การจัดตั้ งสำนั กงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรพิจารณาถึงความจำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึง
โครงสร้างอัตรากำลังและภาระงบประมาณในระยะยาว และหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพราะมีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้ เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ซึ่ งตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
ต้นทุนและผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐประกอบด้วย 

(๕) สํานักงาน ก.พ. มีความเห็นสรุปได้ว่า ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายฉบับ จึงอาจพิจารณาออกเป็นนโยบายหรือมาตรการ หรือพิจารณา
ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ  
และอาจพิจารณาปรับเพ่ิมอำนาจหน้าที่และกลไกการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ แทนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นใหม่ 

(๖) สำนักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรกำหนดหน้าที่และอำนาจ
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการ
และสวัสดิการ เพ่ือไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน สำหรับภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องต้องมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม  
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ส่วนกรณีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เห็นว่า ไม่ควรกำหนดไว้เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและส่งผลต่อการใช้
งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากปัจจุบันมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่แล้ว โดยต้อง
พิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นอกจากนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รัฐพึงใช้ระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเท่าที่จำเป็น และเห็นควรทบทวนการกำหนดโทษอาญาในร่างมาตรา ๔๓ 
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  อีกทั้ งไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการสามารถดำเนินการตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อยู่แล้ว 

(๗) สำนักงบประมาณ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรคำนึงถึงการก่อให้เกิดภาระ
ต่องบประมาณหรือภาระการคลังในอนาคตตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย  นอกจากนี้ ควรกำหนดบทบาทความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐ



 - ๘ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือลดภาระงบประมาณ และการกำหนดให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว 
จึงสมควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิมเป็นอันดับแรกก่อน 

(๘) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความเห็นสรุปได้ว่า 
ในการกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
คณะกรรมการและสำนักงาน ที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ
ที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๙) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
มีความเห็นสรุปได้ว่า ในการกำหนดบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” นอกจากการใช้เกณฑ์อายุ ควรใช้
เกณฑ์พัฒนาการของช่วงวัยประกอบการพิจารณาด้วย คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีบทบาทบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และรับผิดชอบการทบทวนและกำหนดทิศทางการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นควรเพ่ิมความ  
ในวรรคท้ายของร่างมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๑๐) คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า  
ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ผ่านกลไกของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และการจัดตั้งหน่วยงานกลางควรคำนึงถึง
รูปแบบที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและความซ้ำซ้อน โดยรวมงานที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน
เพ่ือดำเนินการให้เป็นเอกภาพ 

(๑๑) คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ 
มารดา และผู้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเล็ก ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการลา และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอาจใช้มาตรการทางบริหารหรือพิจารณาทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าวได้  
โดยไม่จำเป็นต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ิมขึ้น 

(๑๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  มีความเห็นสรุปได้ว่า ในปัจจุบัน 
มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายฉบับ จึงควรดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับ 
แนวการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และโดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น จึงควรพิจารณา  
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ความเหมาะสมจำเป็นในการตราพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจพิจารณาออกเป็นนโยบายหรือมาตรการ 
หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ส่วนการกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่กำหนดให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม โดยควรพิจารณา
ความเหมาะสม จำเป็น และคำนึงถึงผลกระทบต่ออัตรากำลังและภาระงบประมาณในระยะยาว  
และควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรพิจารณาความเชื่อมโยงกันของกฎหมาย  
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดการขัดแย้งกันในการปฏิบัติ 

(๑๓) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็น
สรุปได้ว่า หากจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยภารกิจ  
ที่หลากหลายด้านและมากขึ้น ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของภารกิจที่มีหน่วยงานเดิมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สามารถโอนย้ายงานและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้
การทำหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนกรณีการให้บริการแก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ ที่รัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องดำเนินการนั้น อาจนำแนวทางความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ 
มาใช้ อาทิ ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพ่ือสั งคม (Social Impact Partnership) ซึ่งเป็นรูปแบบ 
การลงทุนเพ่ือสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ร่วมกับรัฐในการยกระดับการบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๑๔) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีความเห็นสรุปได้ว่า 
ควรตัดความในร่างมาตรา ๔๓ วรรคสอง กรณีที่กำหนดให้นำค่าปรับของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และสถานศึกษาที่จัดให้มีการสอบคัดเลือกเด็กปฐมวัยส่งเป็นรายได้ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ส่วนกรณีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นเป็น
หน่วยงานใหม่นั้น เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็นกลไกสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

(๑๕) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรปรับ 
ร่างมาตรา ๓๑ ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
จากภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เป็น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑๖) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีความเห็นสรุปได้ว่า ตามร่างมาตรา ๔๓ 
ได้กำหนดให้ระวางโทษปรับห้าแสนบาท กรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนให้มีการรับเด็กปฐมวัยเข้าในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีสอบคัดเลือกนั้น อาจเป็น
การตรากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติให้  
การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายพึงทำได้เฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับกรณีดังกล่าว  
เป็นการกำหนดโทษปรับสถานเดียว และโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงสมควรทบทวนการกำหนดโทษอาญาในบทบัญญัติ
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ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางอาญาสำหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคตรวม 
๓ ประการ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

๓.๔ มติคณะรัฐมนตรี 
คณ ะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุ มัติหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งข้อสั่งการ (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก  
ที่ นร ๐๔๐๔/๘๙๙๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑) และความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๑๑/๑๗๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๑๑/
๑๘๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

อีกทั้งได้รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา  
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ กอปศ. เสนอ 
และให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับขั้ นตอนการจัดตั้ งหน่ วยงานของรัฐ ) เกี่ ย วกับการจัดตั้ งสำนั กงาน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ กอปศ. เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  นอกจากนี้  ให้ กอปศ. รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  
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๓.๕ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานฯ 
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุปได้ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หมวด ๑ บทท่ัวไป  

(๑.๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี 
ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้
เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมี
อุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายได้ บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก รวมทั้งให้ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๕) 

(๑.๒) หน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันในการดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็ก
ปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖) 

(ข) บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่
ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๗) 

(ค) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็ก
ปฐมวัย (ร่างมาตรา ๘) 

(๒) หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๒.๑) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตำแหน่ง ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข 
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และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๙)  

(๒.๒) คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำนโยบายระดับชาติ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย อนุมัติแผนงบประมาณ 
และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กำหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัย  
เข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และครูอาจารย์สามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนา  
เด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๑๔) 

(๒.๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้ง มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องจัดทำ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ กำหนดแนวทางการติดตาม 
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา  
เด็กปฐมวัย จัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๗) 

(๒.๔) ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูล  
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๘) 

(๓) หมวด ๓ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณ ะรัฐมนตรี   

โดยแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหาร
และพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน 
และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของหน่วยงาน การบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงาน การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการนโยบาย  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน้าที่ติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่
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ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๙ ถึงร่างมาตรา ๒๒) 

(๔) หมวด ๔ การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๔.๑) ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบัน 

อุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตามหลักการและปรัชญา 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๒๓) 

(๔.๒) ให้สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จัดให้มีการให้บริการ
สุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์  
การฝากครรภ์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 
การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิด
อย่างน้อยหกเดือน (ร่างมาตรา ๒๔) 

(๔.๓) ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย 
จัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่  
เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อ
ตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๒๕) 

(๔.๔) หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน  
ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 
รวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง  
(ร่างมาตรา ๒๖) 

(๔.๕) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิ  
แก่เด็กปฐมวัย ต้องดำเนินการให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัดให้มีการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่ พิการหรือมีความบกพร่อง  
ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  หรือต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ ที่ เป็นระบบและได้มาตรฐาน  
(ร่างมาตรา ๒๗) 

(๔ .๖ ) ให้ มี การดำเนิ นการแบบบู รณ าการในหน่ วยงานเดี ยวกัน  
(One Stop Service) โดยจัดให้มีการให้บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการ 
และให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิในหน่วยงานเดียวกันได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 

(๕) บทเฉพาะกาล  
ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้สำนักงบประมาณจัดสรร
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งบประมาณให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๙ และร่าง
มาตรา ๓๐)  

๓.๖ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นไปตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานฯ  
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเจ็ดคนเป็น 
แปดคน โดยเพ่ิมกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน หนึ่งคน และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน ให้มีความชัดเจนว่า  
มาจากภาคเอกชนหนึ่งคน (แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๙ (๓)) 

  (๒) เพ่ิมเติมการประชุมของคณะกรรมการ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  
(เพ่ิมวรรคสี่ของร่างมาตรา ๑๕) 

  (๓) เพ่ิมเติมหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ในเรื่องการกำหนดแนวทางบูรณาการ 
การจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัยด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๗ (๒)) 

  (๔) เพ่ิมเติมให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการดูแล  
เด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (เพ่ิมวรรคสองของร่างมาตรา ๒๓) 

  (๕) เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัยที่ พิการด้วย โดยให้เด็กที่พิการหรือ 
มีความบกพร่องสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างมาตรา ๒๗ (๒)) 

  (๖) เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการมาใช้บังคับพลางก่อน 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (เพ่ิมร่างมาตรา ๓๑) 

  อนึ่ ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ....เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพ่ือเสนอต่อที่ประขุมสภานิติบัญญัติแห่งขาติพิจารณา ดังนี้ 

  (๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ช่วงรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา  
(อายุ ๖- ๘ ปี) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยในช่วงรอยต่อนี้ 
ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิให้แก่เด็ก อีกทั้งการจัดทำหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  (๒) ควรปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในระดับปฐมวัย 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการใช้งบประมาณที่เน้นการใช้จ่ายในการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและงบบุคลากร  
โดยในการอุดหนุนงบประมาณให้แก่เด็กปฐมวัยควรจัดสรรงบประมาณให้แก่เด็กโดยตรงเป็น
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รายบุคคล เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลอย่างแท้จริง และจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  (๓) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยควรคำนึงถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเอกชนด้วย เพ่ือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ของเอกชนสามารถดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  (๔) ในการดำเนินการตามร่างพระราขบัญญัตินี้  คณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. การพัฒนาระบบการคัดกรองและการส่งต่อเด็กปฐมวัยที่พิการหรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  
หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ ๒ . การพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม  
และพัฒนาบุคลากร และ ๓ . การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  การกำหนด
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว รวมทั้งหน้าที่และอำนาจ  ให้คณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณากำหนดตามความจำเป็น 

  (๕) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรกำหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม  
ร่างพระราชบัญญัตินี้  

  (๖) เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการเชื่อมโยงการทำงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติกับการดำเนินการตาม 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ 

  (๗) เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรประขาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสาระสำคัญของร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถาบันการศึกษา  
ทุกแห่ง ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 
๔. สาระสำคัญของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญตาม ๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของสำนักงานฯ และที่ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติตาม ๓.๖  
ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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๕. คำอธิบายรายมาตรา 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ  
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

กำหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและสาระสำคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. ....” 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ไม่มีประเด็นพิจารณา - 
๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ....” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันใช้บังคับ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือกำหนดวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เหมาะสม 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ไม่มีประเด็นพิจารณา - 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปี

บริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา 

“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า การดูแล การ
พัฒนา และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ดูแล
เด็กปฐมวัย 

“ผู้ ดู แล เด็ กปฐมวัย” หมายความว่า บิ ดา มารด า 
ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า ศูนย์เด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือ
เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การ
เรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน และสถาบัน
ศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

บทนิยามคำว่า 
เด็กปฐมวัย 
 
 
การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
 
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
 
สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือกำหนดความหมายของบทนิยามคำว่า เด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการ ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ 
การอธิบายความหมายของถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า การดูแล พัฒนา และการจัดการ

เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย 
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าแปดปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะมี

สัญชาติใด และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย  
“บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่อุปการะ

เลี้ยงดูหรือผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัย 
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน บรรดาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
(๑) บทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากนิยาม 

ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เสนอมา  “เด็กปฐมวัย” หมายความว่า 
บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าแปดปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์
มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย ว่า ช่วงอายุของเด็กที่จะอยู่ในความหมายของเด็กปฐมวัย
ควรกำหนดเท่าใดยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยมีผู้เสนอให้แก้ไขอายุของเด็กปฐมวัยว่าไม่ควรเกิน
หกปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายว่าด้วยกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แต่ผู้แทน กอปศ. ยังเห็นควรให้หมายความถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า
แปดปีบริบูรณ์ และรวมถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาด้วย เพราะมีความสอดคล้องกับความหมายของ
เด็กปฐมวัยที่องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น UNICEF และ WORLD BANK กำหนดไว้  
โดยอ้างอิงถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาของเซลล์สมองที่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงวัยดังกล่าว 
จึงควรได้รับการดูแลและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งระบบของชีวิตในช่วงนั้น ๆ และแม้ที่ประชุม 
จะเห็นด้วยกับการดูแลและพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา แต่การกำหนดให้ความคุ้มครองทารก
ในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดนั้น น่าจะมีปัญหาในเรื่องความมีสภาพบุคคลที่กฎหมาย
ให้ความคุ้มครอง เนื่องจากมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้สภาพบุคคล
เริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย และทารกในครรภ์มารดาจะสามารถ  
มีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกเท่านั้น  ดังนั้น เพ่ือไม่ให้มีปัญหากรณีการให้  
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ความคุ้มครองดูแลสิ่งที่ยังไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้แก้ไขบทนิยามคำว่า  
“เด็กปฐมวัย” มิให้หมายรวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย และให้ไปกำหนดบทบัญญัติในส่วนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นการให้ความคุ้มครองดูแลมารดาที่กำลังตั้งครรภ์เท่านั้น เพ่ือให้มารดาสามารถดูแล
ทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างดี ให้เด็กได้รับการพัฒนาและคลอดออกมาอย่างสมบู รณ์ปลอดภัย๓   
โดยในส่วนของบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” ได้แก้ไขจากบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าแปดปีบริบูรณ์  
เป็น ไม่เกินหกปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมาย  
ว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ส่วนการที่กำหนดให้เด็กปฐมวัย
หมายความถึงเด็กไม่ว่าจะมีสัญชาติใดนั้น ที่ประชุมได้ตัดออกเนื่องจากเด็กไม่ว่าจะมีสัญชาติใด การให้
ความคุ้มครองดูแลก็ต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ๔ 

(๒) บทนิยามคำว่า “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
จากนิยามที่ กอปศ. เสนอมา “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน บรรดาที่จัดตั้งขึ้น  
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ ว่า เนื่องจากในข้อเท็จจริงมีองค์กรที่ไม่ได้มีสถานะตามที่กำหนดไว้ในบทนิยาม  
ซึ่ งได้จัดตั้ งขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านการศึกษา เช่น วัด โบสถ์  และ มัสยิด  
จึงควรกำหนดบทนิยามให้ครอบคลุมถึงองค์กรเหล่านี้ด้วย๕ จึงได้มีการปรับร่างบทนิยามดังกล่าว 
เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระท ี่สอง ดังนี้  “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย”  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  ให้ตัด “วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย” ออก เพราะอยู่ในความหมาย
ของคำว่า “หน่วยงานการศึกษา” อยู่แล้ว๖  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายในส่วนที่ให้หมายความว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนาว่า  แม้ว่าจะเป็นคำที่ปรากฏอยู่ ในมาตรา ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยให้จัดได้  
ในสถานศึกษาดังนี้ (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (๒) โรงเรียน (๓) ศูนย์การเรียน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก

 
๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) วันจันทร์ ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนาอยู่ ในประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ เมื่อ เป็นนิยาม 
ตามกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถเขียนให้แตกต่างเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ซึ่งสถาบันศาสนาไม่ว่าจะเป็น
ของศาสนาใดก็อาจมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไปได้ไม่จำกัดเฉพาะศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์ จึงเห็นควรแก้ไขให้กว้างขึ้นเป็นดังนี้  “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี  
ความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดการศึกษาให้แก่ เด็กปฐมวัย๗ ต่อมาที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขให้มีความหมายถึง  
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” และ “สถานสงเคราะห์” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กด้วย เพ่ือให้มี
ความหมายครอบคลุมหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด แต่จะต้องมีการกำหนดไว้
ด้วยว่าสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ดังกล่าวต้องมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความดูแล เพราะหาก
เป็นสถานสงเคราะห์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดูแลเด็กโตอายุเกินหกปีขึ้นไปก็จะไม่อยู่ในขอบเขต 
ของกฎหมายฉบับนี้  ซึ่ งเมื่ อได้กำหนดให้  “สถานรับ เลี้ ยงเด็ก” และ “สถานสงเคราะห์”  
อยู่ ในความหมายของนิยามคำว่า “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” แล้ว จึงได้ ตัดบทนิยามคำว่า  
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” และ “สถานสงเคราะห์” ตามท่ี กอปศ. เสนอมาออก๘ 

(๓) บทนิยามคำว่า “บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย” ที่ประชุมได้มี 
การอภิปรายจากนิยามที่ กอปศ. เสนอมา “บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  
ผู้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัย  ว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าหมายถึงบุคคล
ใดบ้าง ต้องการให้หมายถึงแต่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายหรือผู้ปกครองดูแล 
เด็กปฐมวัยตามข้อเท็จจริงเท่านั้นหรือไม่  จึงได้แก้ไขเป็นนิยามคำว่า  “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย”  
โดยให้หมายถึงบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๙ 

นอกจากนี้ ได้ตัดบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” และ “เลขาธิการ” ออก 
เนื่องจากได้ตัดหมวด ๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหมวด ๕  
การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงาน ออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. 
สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเห็นว่าจะทำให้เกิดภาระ 
ด้านงบประมาณและเป็นกรณีที่อาจให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ทำภารกิจนี้ได้   

 
๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 - ๒๑ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการนี้  จึงได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ เป็นสำนักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า  เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้

หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
“การพัฒ นาเด็ กปฐมวัย”  หมายความว่ า   การดู แล  การพัฒ นา  

และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่ง 

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กปฐมวัย  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” โดยในช่วงแรก  

มีผู้ข้อเสนอว่าควรกำหนดให้ครอบคลุมถึงเด็กที่มีอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและสอดคล้องความในร่าง
มาตรา ๒๕ ดังนี้ “เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๖ ปีบริบูรณ์ และให้หมายความ
รวมถึงเด็กช่วงรอยต่อระหว่างระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ”๑๐ ซึ่งต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วสรุปว่า 
มีความเห็นแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก เห็นว่าควรขยายช่วงอายุเด็กปฐมวัยให้หมายถึงเด็กซ่ึงมี
อายุไม่เกิน ๘ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีบริบูรณ์ ถึงอายุไม่เกิน ๘ ปีบริบูรณ์ ยังอยู่
ในช่วงรอยต่อของวัยเด็กปฐมวัยที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพ่ือให้มี 
ความเหมาะสมกับวัย  ดังนั้น แม้ว่าเด็กจะเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้จัดการศึกษาและผู้กำหนด
หลักสูตรการศึกษาก็ควรพิจารณากำหนดและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาของเด็กในช่วงอายุดังกล่าว และหากกำหนดนิยามตามที่ร่างกฎหมายนี้ เสนอมาแล้ว  
จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศแต่อย่างใด  ฝ่ายที่สอง เห็นว่า  

 
๑๐การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 



 - ๒๒ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ควรกำหนดบทนิยามไว้ตามเดิมเนื่องจากการกำหนดช่วงอายุเด็กปฐมวัยตามร่างกฎหมายนี้สอดคล้องกับ
หลักการของการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหากมีการแก้ไขบทนิยาม “เด็กปฐมวัย”  
ตามความเห็นแรกแล้ว จะส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อีกทั้ง 
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเชื่อมโยงและมี  
ความเหมาะสมกับวัยนั้น เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณาในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวในช่วง ๓ ปีแรก
ของการศึกษาระดับประถมศึกษา เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กในช่วง
อายุดังกล่าวแล้ว ซึ่งในที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติว่า ให้ตั้งเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ดังนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่วัยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (อายุ ๖-๘ ปี) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยในช่วงเชื่อมรอยต่อนี้ ทั้งด้าน
สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิให้แก่เด็ก อีกท้ังการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้มี
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา 
เพ่ือใหเ้ด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากระดับอนุบาลและประถมศึกษา๑๑ 

ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นในกรณีของร่างมาตรานี้ว่า ตามแนวคิดว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษา 
แก่เด็กปฐมวัยของ UNESCO นั้น เด็กปฐมวัย (Early childhood) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ  
๘ ปี หรือนับแต่วัยทารก วัยเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๒  ดังนั้น การที่ร่าง
มาตรา ๓ นิยาม “เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า หกปีบริบูรณ์และให้หมายความ
รวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาจึงน่าจะไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดในการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒ 

 
มาตรา ๔   ให้ น ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกัน
รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

 

 
๑๑รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๓) วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๒หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่  สม ๐๐๐๕/๑๓ ลงวันที่   

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  เนื่องจากได้ตัดบทบัญญัติที่ให้จัดตั้งสำนักงาน 
ขึ้นใหม่เป็นนิติบุคคลที่เป็นอิสระออกไปแล้ว โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และงานวิชาการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งปั จจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ จึงน่าจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล  
การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้จะเหมาะสมกว่า 
แต่ผู้แทน กอปศ. ชี้แจงว่า เนื้องานตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นงานบูรณาการของสี่กระทรวงหลัก 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย จึงจำเป็นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้เพ่ือให้การบูรณาการการดำเนินงานเกิดประสิทธิภ าพ ประกอบกับเนื่องจาก
บทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้แต่ละกระทรวงต่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายของตน แล้วจึงมาประชุมเพ่ือทำงานร่วมกัน จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายนี้๑๓ แต่ที่ประชุม 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุมและงานวิชาการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  
จึงมีมติให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ
กฎหมายหลาย ๆ ฉบับที่กำหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองบุคคลกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ภารกิจของหลายกระทรวง ก็ ยั งกำหนดให้มีการรักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรีได้  เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔  

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 

 
๑๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๐) วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๕  การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตร
ที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี 

(๒) ให้ เด็กปฐมวัยอยู่ รอดปลอดภัยและได้รับความ
คุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 

(๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะ
พื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต สามารถเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

(๔ ) สร้ างคุณ ลักษณ ะให้ เด็ กปฐมวัยมี อุปนิ สั ยใฝ่ดี   
มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 

(๕) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของ
บุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมี
จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

(๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของ
ก า ร พั ฒ น า เด็ ก
ปฐมวัย  

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งจากตัวเด็กเองและบุคคลรอบตัว ตั้งแต่เด็ก
อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงช่วงวัยของการศึกษา เพ่ือให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

 
 



 - ๒๕ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗  เด็กปฐมวัยต้องได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้   
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่รอดปลอดภัย และได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด 
ไม่ว่าในทางใด 

(๒) มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้านทั้ งทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สั งคม  
และปัญญาที่ดีสมวัยสามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการ
จำเป็นพเิศษ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 

(๓ ) มี อุปนิ สั ย ใฝ่ ดี  มีคุณ ธรรม มี วินั ย  ใฝ่ รู้  มี ความคิดสร้างสรรค์   
และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์

ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องการให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ เพ่ือให้บุตร  
ที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดีตามมาตรา ๕ (๑) นั้น เป็นหลักการที่นำมาจากแนวคิดเดิม
ของร่างที่  กอปศ. เสนอมาที่ ได้มีการจัดระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบ่งออกเป็นสี่ช่วง คือ  
(๑) ช่วงก่อนคลอด หรือทารกในครรภ์มารดา (๒) ช่วงแรกเกิด ถึงก่อนอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัย
เด็กเล็ก (๓) ช่วงอายุสามปีบริบูรณ์ ถึงก่อนอายุหกปีบริบูรณ์ หรือ ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน และหรือช่วง
วัยอนุบาล และ (๔) ช่วงอายุหกปีบริบูรณ์ ถึงก่อนอายุแปดปีบริบูรณ์ หรือช่ว งวัยรอยต่อระหว่าง 
วัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สอง ซึ่งจากหลักการที่กล่าวมาแล้วในคำนิยามกรณีที่ 
ไม่สามารถให้ความคุ้มครองทารกในครรภ์มารดาได้ เนื่องจากยังไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย โดยให้
เน้นไปที่การดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์มากกว่านั้น ซึ่งผู้แทน กอปศ. ชี้แจงว่า “การดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์”  
จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เพราะอาจมีการตีความที่กว้างออกไปเป็นการดูแลมารดาในเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่การดูแลทารก แม้ที่ประชุมจะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา 
ก็จะต้องกระทำโดยผ่านมารดาอยู่แล้ว ทารกจะได้รับการพัฒนาที่ดีหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการดูแล
มารดาเพ่ือให้ส่งผลถึงทารกในครรภ์ แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้เสนอแก้ไขเป็นความว่า 
“การดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์เพ่ือประโยชน์ทั้งแก่มารดาและบุตรที่อยู่ในครรภ์”๑๕  ซึ่งต่อมา ในการ
ประชุมปรับร่างร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
พิจารณาในวาระที่สองนั้น ได้ตัดบทบัญญัติกรณีการจัดระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยออกเป็นสี่ช่วง
ดังกล่าวออก๑๖ ด้วยเหตุผลที่เคยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการับทราบว่า ช่วงอายุตามที่
กำหนดไว้ในร่างมาตรานี้ไม่มีการอ้างถึงในส่วนใดของบทบัญญัติ ประกอบกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๑๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๔) วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๖รายงานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ในแต่ละช่วงวัยนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย๑๗  ดังนั้น จึงได้
มีการนำหลักการของการที่ต้องการให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ตาม (๑) ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้แก้ไขความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเพ่ือให้บุตรที่อยู่
ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี 

นอกจากนั้น ในการประชุมปรับร่างร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาในวาระที่สอง ยังได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมถึงแนวทางที่จะสามารถบ่มเพาะให้เด็กเติบโต
ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านเพ่ือให้เกิด
ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีการบ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพ
คุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และนอกจากจะมุ่งที่  
ตัวเด็กแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็ก จึงได้กำหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ต้องคำนึงถึงการให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้วย๑๘ ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕  การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์  

มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี  
(๒) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจาก 

การล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 
(๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ  วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  

(๔) สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่ รู้  
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้  

(๕ ) บ่ม เพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้ เคารพคุณค่าของบุคคล อ่ืน  
มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  
และพลโลก 

(๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 
๑๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) วันจันทร์ ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๘รายงานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญมีผู้อภิปรายให้ความเห็นในร่างมาตรานี้ในหลาย

ประเด็น โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายตวง อันทะไชย) เห็นว่า ควรมีความเชื่อมโยงกัน 
ในการส่งต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยไปสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นเนื้อเดียวกัน หลักสูตรการเรียน
การสอนทั้งระบบต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับการศึกษา เช่น เด็กเล็กจะต้อง
ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยตามมาตรา ๕๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ต้องอ่านออกเขียน 
ได้บ้าง ส่วนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เด็กต้องอ่านออกและเขียนได้ และในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เด็กต้องอ่านออกและเขียนคล่อง เป็นต้น๑๙  ส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)  เห็นว่า เนื่องจากตามข้อเท็จจริงแล้ว เด็กมีความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่น การฝากครรภ์ การรับสารอาหารที่ไม่ครบตามโภชนาการ  
เด็กที่เกิดมาในชนชั้นล่างของสังคมจึงมีความฉลาดทางปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเด็กที่เกิดในชนชั้นกลางขึ้นไป 
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาก็ย่อมมีความต่างกัน ทั้งในส่วนของคุณภาพที่ต่างกันของโรงเรียน  
และการจัดสรรทรัพยากรให้กับโรงเรียนตามรายหัวของนักเรียนในอัตราที่ ไม่เท่ากัน ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาและทางด้านสาธารณสุข เพราะกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมเป็นผู้ดูแลเด็กตั้งแต่ 
อยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา ๙ เดือนจนเด็กคลอด ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยด้านการสร้างเสริม
ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีภาครัฐสนับสนุนให้เด็กเล็ก ๆ ได้รับการดูแลและพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยตามมาตรา ๕๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เข้ามาแก้ปัญหาการสอบเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งการให้เด็กทำการบ้านจำนวนมากตามหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (content 
based) ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการให้การดูแลและพัฒนาเต็มสมรรถนะ (competency based) ซึ่งเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและมีความคุ้มค่ากับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต๒๐ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับร่างมาตรานี้ว่า โดยหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ แล้ว มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้รับรองสิทธิ 
 
 
 

 
๑๙รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑) วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒๐รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑) วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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ในการอยู่รอดและการได้รับการพัฒนาไว้หลายประการ เช่น ข้อ ๖  ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๑ แนวคิด 
ว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยของ UNESCO แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของ UNICEF และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษา (UN SDG4) โดยให้มี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้ ซึ่งเน้น  
การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กวัยนี้แบบองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา๒๑ 

อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจากร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
มาตรา  ๖   ให้ หน่ วยงาน ของรั ฐ  องค์ ก รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกัน
ดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ ดี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่
คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัย
ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว 

ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงานของรัฐ 
อ งค์ ก รป กค รอ ง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม  

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากการดูแลเด็กควรเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม จึงได้กำหนด 
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนา  
เด็กปฐมวัย และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการบำรุงและสวัสดิการแก่
หญิงมีครรภ์ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมด้วย 

ในการดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนก็ได้ 

 
 

๒๑หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่  ส ม ๐๐๐๕/๑๓ ลงวันที่   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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มาตรา ๙  ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้รัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑ ) จัดให้มีบริการและสวัสดิการด้ านสาธารณสุข ด้ านการศึกษา  
และด้านสังคมอย่างมีคุณภาพแก่เด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ให้มีการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการหน่วย ให้บริการ 
ทางสาธารณสุข หน่วยให้บริการทางสังคม และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพหรือวิชาชีพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการจัด
สวัสดิการให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ หรือเป็นบุคคลในครอบครัว  
ของเด็กปฐมวัยเพ่ือประโยชน์ในการดูแลและสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ โดยรัฐอาจให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่สถานประกอบการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(๗) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อระหว่างระดับอนุบาล 
กับระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องและราบรื่น 

(๘) ส่งเสริมให้มารดาดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาที่มารดาลาคลอด
ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนนับตั้งแต่แรกคลอด  
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ จัดโอกาสให้มารดาให้นมแม่แก่ทารก รวมทั้ง 
จัดให้มีสถานที่สำหรับดูแลเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ  โดยรัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่สถานประกอบการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(๙) ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามกฎหมาย มีสิทธิลา 
เพ่ือไปเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน การประเมินเลื่อนขั้น และสวัสดิการในตำแหน่ง
หน้าที่การงานนั้นตลอดระยะเวลาการลา โดยรัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่สถานประกอบการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(๑๐) จัดให้มีการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  
หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้
ได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด แล้วแต่กรณี 
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(๑๑) ให้ความรู้และส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุ
แก่บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยในทุกพ้ืนที่บริการสำหรับเด็กปฐมวัยและครอบครัว 

ในการดำเนินการตาม (๓) ให้หน่วยบริการทางสาธารณสุข หน่วยให้บริการ 
ทางสังคม และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนได้รับเงินอุดหนุน
รายหัวหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘ ) ได้มีการแก้ไขถ้อยคำจากเดิม 

ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้เพ่ิมคำว่า “มีภารกิจ” เพ่ือเน้นว่าเป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันดำเนินการ
เพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย๒๒ และแก้ไขความว่า “มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย” เป็น 
“มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตามที่ผู้แทน กอปศ. ชี้แจงว่า  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ชัดเจน๒๓ ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่าแม้จะไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน แต่ก็ควรกำหนดว่าเป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยใคร เพ่ือให้หน่วยงานที่ จะต้อง
ปฏิบัติตามทราบและไปศึกษามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้แทน กอปศ. ชี้แจงว่า มาตรฐาน 
และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด  
โดยครอบคลุมทั้งมาตรฐานสถานที่ มาตรฐานตัวบุคคล และมาตรฐานการดำเนินการ สำหรับ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดทำขึ้นร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องและรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น  
เป็นมาตรฐานด้านสถานที่เรื่องเดียว จึงได้เสนอให้แก้ไขเป็น “มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ีคณะกรรมการกำหนด”๒๔ 

ในส่วนของหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ประชุมได้มี
การแก้ไขความในร่างมาตรา ๙ (๑) ให้มีความชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับนิยามคำว่า “บุคคลในครอบครัว
ของเด็กปฐมวัย” และให้แยกบทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินตาม (๖) (๘) และ (๙) ออกมากำหนดไว้รวมกัน อีกทั้งได้แก้ไขความใน (๗) 
โดยกำหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ ได้แก้ไขความใน (๑๐) ให้ชัดเจน

 
๒๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้การคัดกรองเด็กปฐมวัยต้องดำเนินการคัดกรองอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โดยในเรื่องที่เกี่ยวกับการคัดกรองเด็กปฐมวัยนั้น ผู้แทนกรมอนามัยชี้แจงว่าในปัจจุบันได้มีเครื่องมือ 
ที่เรียกว่า DSPM ซึ่งการคัดกรองจะกระทำโดยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับเด็กที่มีอายุ  
๖ สัปดาห์ ๔๒ สัปดาห์ ๙ เดือน และ ๑ ปี ๖ เดือน  นอกจากนั้น จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ได้รับ  
การสอนให้ใช้เครื่องมือ โดยผู้แทน กอปศ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า แม้ในต่างประเทศจะให้แพทย์  
เป็นผู้ทำการคัดกรองก็ตาม แต่ผลจากการวิจัยพบว่ายังมีปัญหาในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก พ่อแม่ 
จึงต้องเป็นส่วนสำคัญในการดูแลเด็กด้วย๒๕  อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่เก่ียวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ปรากฏในร่างมาตรา ๙ ในท้ายที่สุดแล้ว ได้มีการพิจารณา 
โดยนำไปแยกกำหนดเป็นหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ในแต่ละด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ที่แยกออกเป็นสามด้าน คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านการจัดสวัสดิการและให้บริการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งจะได้กล่าวในช่วงต่อ ๆ ไป 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖  ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมที่ เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่
คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมณเฑียร บุญตัน) เห็นว่า ควรส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีส่วนช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองรีที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน เป็นต้น อีกทั้งรัฐ 
ควรอุดหนุนโดยการให้เงินสนับสนุนหรือจัดสรรทรัพยากรและอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนา
เด็กมีความเหมาะสมกับท้องถิ่นตามความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มประชากร ในขณะที่รัฐ
ต้องกำกับดูแลมาตรฐานต่อไป๒๖ 

อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจากร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

 
๒๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๓) วันอังคาร ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒๖รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑) วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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มาตรา ๗  บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็ก
ปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ห น้ าที่ ข อ งบิ ด า 
ม า ร ด า  แ ล ะ
ผู้ปกครอง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากในปัจจุบัน มีเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว
หรือคนใกล้ชิด นอกเหนือไปจากการที่กำหนดให้องค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลเด็กเหล่านั้นแล้ว  
สิ่งที่สำคัญคือบุคคลที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด จึงได้กำหนดมาตรานี้ขึ้นเพ่ือให้ถือเป็นหน้าที่ของบิดา มารดา 
และผู้ปกครองที่ดูแลเด็กปฐมวัย  ในการจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนา 
ตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมี

บทบัญญัติที่กำหนดให้บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมีหน้าที่ในการดูแลเด็ก นอกเหนือจากการ
กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ จึงได้กำหนดให้มีหลักการตามร่างมาตรานี้ขึ้น  โดยในเบื้องต้น
ได้กำหนดให้ “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” แต่ในการประชุมได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การกำหนดให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจจะยังไม่เหมาะสมเนื่องจาก  
บทนิยามคำว่า “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” มีความหมายไปถึงผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น ญาติ พ่ีเลี้ยง  
หรือเพ่ือนบ้านที่ พ่อแม่เด็กฝากให้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วย การกำหนดหน้าที่ ให้บุคคลดังกล่าว  
อาจจะเป็นการเกินเลยไปและเกิดผลกระทบให้ไม่อยากมีผู้รับดูแลเด็กแทนพ่อแม่ ในหลักการ 
ของมาตรานี้ควรกำหนดเป็นหน้าที่ให้เฉพาะบิดาและมารดาเท่านั้น ส่วนผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ควรได้รับการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะเลี้ยงดูแลเด็กได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยน่าจะเหมาะสมกว่า๒๗ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗   บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้ าที่ จั ดให้ เด็กปฐมวัย 

ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
๒๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย 

 

การจัดการเรียนรู้
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือกำหนดเป็นหลักการให้ชัดเจนว่า การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยต้องไม่มุ่งเน้นไปที่การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย เพราะจะเป็นการสร้างแรงกดดัน 
ให้เด็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ที่เหมาะสมกับวัย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๐  เพ่ือให้การพัฒนาของเด็กปฐมวัยบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา ๗ และการดำเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ การรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนา  
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีสอบคัดเลือก
จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นำส่งเป็นรายได้ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้มีการอภิปรายถึงขอบเขตของคำว่า 
“สอบคัดเลือก” ว่ามีหลักเกณฑ์แค่ไหนเพียงไร เช่น การสอบโดยให้เด็กเรียงรองเท้าให้เรียบร้อย  
การจับคู่สิ่งของ การจับคู่ตัวเลข หรือการสอบสัมภาษณ์เด็ก จะถือเป็นการสอบคัดเลือกหรือไม่  
ซึ่งผู้แทน กอปศ. ได้ให้ข้อมูลว่า นักวิชาการด้านปฐมวัยเห็นว่า วิธีการใดก็ตามที่ต้องกระทำโดย 
ยุ่งเกี่ยวกับเด็กซึ่งอาจก่อให้เกิดความกดดันแก่เด็กนั้นจะกระทำไม่ได้ทั้งสิ้น  ดังนั้น การกระทำ 
ทุกอย่างที่ให้เด็กไปทำเพ่ือให้ครูหรือคณะกรรมการดู จึงถือว่าเป็นการสอบเด็กทั้งสิ้น การสอบแข่งขัน
จึงเป็นการสร้างความรู้สึกด้านลบให้แก่เด็ก เพราะหากสอบไม่ได้ก็จะทำให้เด็กรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้
ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ระบบการศึกษา วิธีการที่นักวิชาการเสนอเพ่ือทดแทนการสอบคัดเลือกจึงมีเพียง
การจับสลากหรือการสัมภาษณ์พ่อแม่เท่านั้น ซึ่งการจับสลากเป็นวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใช้สำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. 
อยู่แล้ว จึงน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่ดีที่ไม่มุ่งเน้น  
การแข่งขัน การจับสลากจะทำให้ได้นักเรียนที่หลากหลายไปเรียนร่วมกัน ซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้  
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักปรับตัว รู้จักช่วยเหลือเพ่ือน ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กมีคุณธรรม  นอกจากนี้ 
ปัญหาเรื่องการสอบคัดเลือกเป็นปัญหาของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงหรือกลุ่มโรงเรียนสาธิต  
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ปัญหาของการสอบคัดเลือกน่าจะใช้มาตรการทางบริหาร
มากกว่าที่จะกำหนดห้ามโดยกฎหมายและการให้มีบทกำหนดโทษทางอาญาตามร่างมาตรา ๔๓  
ที่ กอปศ. เสนอมายิ่งเห็นว่าเป็นเรื่องทีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งรัฐ
ให้อิสระในการดำเนินกิจการ การที่รัฐไปกำหนดห้ามการสอบคัดเลือกเข้าเรียนจึงถือว่าเป็นการ
แทรกแซงการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความจำเป็นว่ามีเหตุเพียงพอหรือไม่ และในกรณี  
ที่กำหนดให้ทุกโรงเรียนจับสลาก เด็กที่จับสลากไม่ได้จะมีมาตรการรองรับอย่างไร จะเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติหรือไม่ ในเบื้องต้นจึงได้ตัดความที่ห้ามให้มีการสอบคัดเลือกออก โดยกำหนดเป็น
หลักการไว้ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะไปพิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของโรงเรียน เพ่ือป้องกันมิให้มีการจัดสอบเด็กปฐมวัยที่จะเข้าศึกษาในระดับอนุบาลด้วย๒๘ 
และเมื่อตัดความที่ห้ามให้มีการสอบคัดเลือกออกแล้ว จึงได้ตัดหมวดที่ว่าด้วยบทกำหนดโทษกรณีที่มี
การจัดสอบออกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงาน ก.พ.ร. 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

อย่างไรก็ดี ในการประชุมปรับร่างร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘ ) พิจารณาในวาระที่สองนั้น๒๙ ผู้แทน กอปศ.  
ขอให้คงในหลักการที่กำหนดห้ามมิให้มีการสอบเพ่ือรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาไว้เช่นเดิมด้วยเหตุผล  
ของนักวิชาการที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ทราบแล้วข้างต้น จึงได้เสนอ
แก้ไขดังนี้ “การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานรับเลี้ยงเด็กต้องเป็นไปเพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย” 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไม่ขัดข้องกับการแก้ไขดังกล่าว แต่พิจารณาเห็นว่า ความว่า 
“แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย” มีความหมายกว้างเกินไป
เพราะจะรวมไปถึงการจัดแข่งขันกีฬาหรือการจัดกิจกรรมแข่งขันเพ่ือความสนุกสนานซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเป็น “แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ 

 
๒๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๔) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ  
(ครั้งท่ี ๗)  วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๙การประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. .... วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย” เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่ให้มีการจัดสอบแข่งขัน
ทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันแก่เด็ก๓๐ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘  การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไป 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน
ระหว่างเด็กปฐมวัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมณเฑียร บุญตัน) มีความเห็นว่า การเน้นให้

ความรู้แก่เด็กมากเกินไปตั้งแต่ปฐมวัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ แต่ยังคงมีสถานศึกษาหลายแห่ง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่บังคับเด็กให้ต้องฝึกวิชาความรู้มากทั้งทักษะการเขียน อ่าน จึงส่งผลให้เด็ก 
ไม่มีเวลาทำกิจกรรมอ่ืน ทำให้พัฒนาการของเด็กไม่เป็นไปตามวัย ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมาก 
ต่อความคิดสร้างสรรค์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ดังนั้น จึงไม่ควรนำทักษะทางวิชาการที่ไม่เหมาะสมกับ
วัยเด็กมาเป็นตัวชี้วัดในการสอบเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
การปล่อยให้มีการสอบเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการที่เด็กมีโอกาสเรียนรู้ที่ต่างกันเพราะฐานะ 
ทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ที่แตกต่างกัน๓๑  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากแต่ละบุคคลมีศักยภาพในการส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่บุตรหลานที่แตกต่างกันตามฐานะของครอบครัว  
จึงเสนอให้การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่  ๑  ต้องไม่ เป็นการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล๓๒ การเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ผู้เรียนจะต้องได้เข้าเรียน 
โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน ซึ่งร่างที่เสนอมายังไม่มีความชัดเจน จึงได้พิจารณาเห็นควรให้แก้ไข
เพ่ิมเติมในประเด็นการเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนของรัฐว่า ผู้เรียนจะต้องได้
เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบแข่งขัน เนื่องจากการสอบแข่งขันทำให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาการตามวัย 
เพราะจะทำให้ต้องมีการเรียนเพ่ือเตรียมตัวสอบ ส่งผลให้เด็กมีความเครียดและความกดดัน อีกทั้ง
การสอบเป็นการเลือกปฏิบัติและสร้างความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากเด็กแต่ละคนได้รับโอกาสเสริมสร้าง
ความรู้ทางวิชาการเพ่ิมเติมที่แตกต่างกันตามฐานะของครอบครัว  แต่สำหรับการสอบแข่งขัน 
ในโรงเรียนเอกชนนั้น กฎหมายไม่สามารถบังคับได้  เนื่องจากจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ 

 
๓๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๘) วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓๑รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑) วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓๒รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑) วันจันทร์ ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
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ในการประกอบอาชีพของเอกชน อีกท้ังโรงเรียนเอกชนก็ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ จึงต้องการรับเด็ก
ที่มีความพร้อมด้านฐานะเข้ามาศึกษา๓๓ 

ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติ เพ่ือให้ ข้อสั งเกตว่า จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องผลจากระบบคัดเลือกเข้ าศึกษา 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน 
จะส่งผลทางลบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
การเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยการท่องจำและฝึกทักษะทางวิชาการ จะทำให้สมองของเด็กวัยนี้ไม่ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย ทั้งยังส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วย  
แม้ว่าร่างมาตรานี้จะกำหนดว่า การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่าง 
เด็กปฐมวัยก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ จึงควรมีมาตรการหรือแนวปฏิบัติอ่ืนที่เป็นหลักประกันว่า  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะไม่ใช้การสอบแข่งขันในระหว่างที่เด็ก 
อยู่ในสถานพัฒนาดังกล่าวหรือในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา๓๔ 

นอกจากนี้  องค์การยูนิ เซฟ (UNICEF) ให้ข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติ  
ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในเรื่องการรับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ 
เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิเด็กในการรับการพัฒนา ซึ่งชัดเจนมากกว่าร่างที่เข้าสู่การพิจารณาของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม้ว่าร่างที่เสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่า 
การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นแบบเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย  
ก็ตาม แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย และในร่างมาตรา 
๑๔ (๗) ยังกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้า
ศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
แต่การใช้ถ้อยคำยังมีความไม่ชัดเจนและไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาของครอบครัวและสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยที่อาจสร้างแรงกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กเพ่ือเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาโดยการ “เร่ง เรียน เขียน อ่าน” ได้  นอกเหนือจากนั้น ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน
เนื่องจากเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะจะมีโอกาสที่ดีกว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและสิทธิ 
ในการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก จึงต้องการให้เนื้อหาในพระราชบัญญัติรัดกุม
และชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการสอบคัดเลือก เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก โดยไม่จำเป็นต้อง
มีบทลงโทษ โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนของร่างมาตรานี้ว่า  การกำหนดไว้ตามร่างมาตรานี้จะช่วยทำ
ให้การจัดการสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หายไปจากสังคมไทยหรือไม่  จึงได้เสนอให้ใช้คำว่า “การจัดประสบการณ์” แทนการใช้คำว่า  

 
๓๓รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๓๔หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่  สม ๐๐๐๕/๑๓ ลงวันที่   

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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“การจัดการเรียนรู้” จะเหมาะสมกว่า เพราะจะช่วยเน้นให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าใจเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่าต้องการให้เด็กได้รับการดูแล ให้การพัฒนาการรอบด้านตามวัย 
และเต็มตามศักยภาพของตนโดยผ่านการจัดประสบการณ์  และควรมีการเพ่ิมความเข้าใจ 
ในเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องการให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเน้นจนเกินไปว่า  
“แต่ต้องไม่เป็นการจัดประสบการณ์ที่เกินสมรรถนะตามวัย และไม่มุง่เน้นการสอบแข่งขัน โดยวิธีการ
สอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเครียดและความกดดันกับเด็ก ซึ่งจะส่งผล
ต่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของเด็กในระยะยาว๓๕ แต่ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีการแก้ไข
แต่อย่างใด เพราะเห็นว่าบทบัญญัติที่กำหนดไว้ให้การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 
การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย ครอบคลุมถึงปัญหาที่ที่ประชุมหารือกันกรณีที่ไม่ต้องการให้มี 
การสอบแข่งขันการเข้าศึกษาต่อของเด็กปฐมวัยแล้ว  

อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจากร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   

 
มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ประกอบด้วย 
(๑ ) น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ร อ งน า ย ก รั ฐ ม น ต รี  

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
ก ระท รวงมห าด ไท ย  รั ฐมน ต รี ว่ า ก า รก ระท รวงศึ กษ าธิ ก า ร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

(๓ ) ก ร รม ก ารผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ  จ ำน วน แ ป ด ค น  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข 
ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านสื ่อสารมวลชน ด้านละหนึ ่งคน  

 
 
 
 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๓๕ความเห็นขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ. .... เสนอต่อสภานิติบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน ซึ่งมาจาก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐหนึ่งคนและภาคเอกชนหนึ่งคน 

ให้ เลขาธิการสภาการศึ กษาเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
กำหนดให้ มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตำแหน่ง ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเท ศไทย  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข 
และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๑   ให้ มี คณ ะกรรมการนโยบายการพัฒ นาเด็กปฐมวัย 

ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง

ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓ ) ปลัดกระทรวงการ พัฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามคน และผู้แทนของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนหรือผู้แทนสมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัยจำนวนไม่เกินแปดคนซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านกฎหมาย และ
ด้านการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการ  
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ
คนที่สอง 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการมอบหมายให้
พนักงานของสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘) ได้มีการอภิปราย

เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานทางนโยบาย
และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของหลายส่วนราชการ รวมถึงอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใน (๑) ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และตัดการกำหนดให้มี  
รองประธานคนที่หนึ่ง ใน (๒) ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข (๑) และตัดความในวรรคสอง  
ที่กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งมาทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่สอง โดยให้ใช้
หลักการทั่วไปให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
จะเหมาะสมกว่า  สำหรับกรณีกรรมการประเภทผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของ
โรงเรียนอนุบาลตาม (๔) นั้น ผู้แทน กอปศ. ได้เสนอให้กำหนดว่า ผู้แทนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ
โรงเรียนอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวเป็นสมาคมกัน  ๓ สมาคม  
ให้เลือกกันเองเหลือจำนวนสองคน มาเป็นกรรมการ ส่วนผู้แทนโรงเรียนอนุบาลเอกชนกับผู้แทน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้น เห็นว่า เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน จึงได้ตัดผู้แทนสมาคมโรงเรียน
อนุบาลเอกชนออกและกำหนดเป็นผู้แทนโรงเรียนอนุบาลของรัฐแทน และที่ประชุมได้มอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประชุมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้เหมะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ิมเติมในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ด้วย๓๖ 

 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่  ๗ เมื่อวัน อังคาร ที่  ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้พิจารณา
ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

 
๓๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๔) วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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 (๓) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
เป็นกรรมการ 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการสาธารณสุข และด้านการบริหารสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ด้านละสองคน เป็นกรรมการ  

 ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาจำนวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
โดยผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เสนอให้เพ่ิม นายกสมาคมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  
เป็นกรรมการตาม (๔) แต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วยเนื่องจากสมาคมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเป็นสมาคม 
ที่ไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันของนิติบุคคลตามกฎหมายจึงอาจไม่เป็นที่ยอมรับ ต่างจากนายกสมาคม 
อบจ. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ และนายกสมาคม อบต.  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เพ่ิม
ผู้แทนโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นกรรมการตามข้อเสนอของผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) เนื่องจากในปัจจุบันภาคเอกชนมีการจัดการศึกษาระดับอนุบาลค่อนข้างมาก 
จึงควรเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนจะเข้ามา  
เป็นกรรมการในภาคของเอกชนตาม (๓) หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) นั้น เห็นว่า หากระบุเป็น 
“นายกสมาคมที่เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเอกชน” ตามที่ผู้แทน สช. เสนอนั้น ไม่น่าจะเหมาะสม  
เพราะควรกำหนดให้บุคคลที่มีตัวตนจริงและสามารถเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย เป็นกรรมการ โดยอาจกำหนดเป็น “นายกสมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชน” ไว้ใน (๓)  
ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทน สช. รับไปตรวจสอบสถานะความมีอยู่จริงของนายกสมาคม
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ซึ่งหากไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริง อาจนำผู้แทนโรงเรียนอนุบาลเอกชนไปกำหนด 
ในส่วนของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔)  นอกจากนี้  กรณีความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละด้านของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์  
ในการทำงาน คือ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข 
ด้านสังคม และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือประโยชน์ในการทำงานยิ่งขึ้น และในกรณี
ที่ต้องกำหนดผู้แทนโรงเรียนอนุบาลเอกชนไว้ใน (๔) ต้องกำหนดไว้ด้วยว่า ในจำนวนนี้ต้องมีบุคคล  
ซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอนุบาลหนึ่งคนด้วย๓๗ 

 ตามที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทน สช. รับไปพิจารณาเพ่ือเสนอ
กรรมการในส่วนของผู้แทนโรงเรียนอนุบาลเอกชน นั้น ผู้แทน สช. ได้เสนอ นายกสมาคมอนุบาล
ศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 
๓๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน (๒)๓๘ แต่ต่อมาผู้แทน สช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกสมาคม
อนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ เนื่องจากตามประกาศของ ป.ป.ช. อาจกำหนดให้
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้แทน สช. จึงเสนอให้กำหนดว่า “นายกสมาคม 
ที่เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเอกชน” ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการขาด
องค์ประกอบของภาคเอกชน จึงไม่ควรกำหนดให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ให้เพ่ิมเป็นกรรมการ
ที่มาจากด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสองคน และกำหนดให้อย่างน้อยต้องมาจาก 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน เพ่ือเป็นนัยยะว่ากรรมการอีกคนควรมาจากภาคเอกชน 
และได้แก้ไขจำนวนรวมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกัน๓๙ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น

ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาต เทศบาล
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการ
สาธารณสุข และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน  

ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยสรุปว่า การกำหนดให้รัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนั้น  

 
๓๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๑๐) วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบันทึก 
การประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา  
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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อาจกำหนดให้เป็นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแทน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มี
เวลามาประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ากรรมการชุดนี้เป็นกรรมการนโยบายจึงควรกำหนดให้เป็นรัฐมนตรี 
และในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้อำนาจของรัฐมนตรีในการสั่งการหรือประสานการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันด้วย ส่วนข้อเสนอให้มีนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาเป็นกรรมการ
โดยเปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น เป็นกรณีท่ีไม่อาจเทียบเคียงได้เพราะเมืองพัทยา
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพียงสี่แห่งซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ส่วนการกำหนดให้มี นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เนื่องจาก 
เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท จึงเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงงาน  
ทางนโยบายไปสู่การปฏิบัติ๔๐ 

 นอกจากนี้  ที่ ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
โดยเห็นควรให้เพ่ิมกรรมการจากด้านสื่อสารมวลชน และกำหนดให้กรรมการที่มาจากด้านการบริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน นั้น จะต้องมาจากภาครัฐจำนวนหนึ่งคน และภาคเอกชน
จำนวนหนึ่งคน  ทั้งนี้ เนื่องจากในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีประเด็นเกี่ยวกับ  
การแสดงบัญชีทรัพย์สินตามประกาศของ ปปช. จึงไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลเกี่ยวกับ  
การขาดองค์ประกอบในส่วนนี้ได้๔๑ 

 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) ต้อง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
ลักษณะต้องห้ าม
ข อ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๔๐รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๒) วันจันทร์ ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔๑รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๓) วันจันทร์ ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 - 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมได้มีมติให้เพ่ิม

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่ องจากยังไม่ ได้มีการกำหนดไว้  
ในร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอต่อที่ประชุม๔๒ และได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้ าปี 
นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 (๗) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตก 
เป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด 
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต  
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

 
๔๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๔) วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย 
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การค้ามนุษย ์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

 (๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 

 ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีความเห็นว่า มีการกำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ค่อนข้างเข้ม ขึ้น
โดยเฉพาะใน (๗) (๘) และ (๙) ซึ่งอาจไม่จำเป็นสำหรับกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย  
และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืน 
ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย๔๓ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) ต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ 

หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่าง 

ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
๔๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๗) วันอังคาร ที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบันทึก 
การประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา  
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



 - ๔๕ -  
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มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) มี
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื ่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง หากยังมิได ้
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ว า ร ะ ก า ร ด ำ ร ง
ต ำ แ ห น่ ง ข อ ง
ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘ )  ได้มอบหมาย 

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับการแก้ไของค์ประกอบของกรรมการ โดยอาจ
กำหนดให้ในวาระแรกให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับสลาก๔๔ และฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้นำเสนอ ดังนี้ 

 มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) 
ที่แต่งตั้งจากด้านต่าง ๆ ด้านละหนึ่งคนพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจาก
ตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

 เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเพ่ือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ตัดความในวรรคสอง กรณีที่กำหนดให้  
ในวาระเริ่มแรกให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีการจับฉลากออก 
เนื่องจากมีการแก้ไขร่างมาตรา ๙ เพ่ือกำหนดความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว ซึ่งในแต่ละด้านที่กำหนดไว้ล้วนแต่เป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องมี  

 
๔๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) จันทร์ ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 - ๔๖ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และเมื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์
ในด้านใด ๆ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการจับฉลากออก เพราะจะทำให้เสียเวลาในการสรรหา 
ผู้ดำรงตำแหน่งใหม๔่๕ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) มีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔ ) ขาดประชุ มคณ ะกรรมการสามครั้ งติ ดต่ อกั น 

โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
(๕) นายกรัฐมนตรีให ้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

ก า ร พ้ น จ า ก
ต ำ แ ห น่ ง ข อ ง
ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

 
๔๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๗) วันอังคาร ที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบันทึก 
การประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



 - ๔๗ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๖) ขาดประชุมตั้งแต่สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้ งนี้   

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่   

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ทีป่ระชุมได้มอบหมายให้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ๔๖  
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) ขาดประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 
(๕) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติ  

เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 
 
 
 

 
๔๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) จันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 - ๔๘ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๙  (๓ ) พ ้นจากตำแหน ่งก ่อน วาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันทีต่ำแหน่งว่างลง 
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเหลือ
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู ่

ก า ร พ้ น จ า ก
ตำแหน่งก่อนครบ
วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ทีป่ระชุมได้มอบหมายให้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปตรวจสอบและปรับปรุงให้ เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมาย๔๗  
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจาก

ตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง

 
๔๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) จันทร์ ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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กรรมการแทนก็ได้ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

  
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้นำไปปฏิบัติ 

(๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน
ประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๔) เสนอให้ มีหรือแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็น 
เพื่ อดำเนินการตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไป
ตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

(๖ ) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบั ติที่ ดี เกี่ ยวกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้า
ศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๘) กำหนดสมรรถนะและตัวช้ีวัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๙ ) ติ ดตามและส่ ง เสริม ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๑๑) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญา 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๑๒) ประสานงานและให้ข้อมูลแก่กองทุนเพื่อความ 
เสมอภาคทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยซ่ึงขาดแคลนทุน
ทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยนโยบาย และแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๒) ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

  (๓) กำหนดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณของสำนักงาน  

  (๔) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  (๕) อนุมัติหลักสูตรแกนกลางเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการเสนอหรือแก้ไขกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  (๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  (๘) จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
เพ่ือพัฒนามาตรการและแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๗ และการดำเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ กับเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว  
กับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเพ่ือการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำหรือให้บริการสาธารณะ 

  (๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบ
บูรณาการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  (๑๐) บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร 
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน 

  (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม (๑) นโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน  
และแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสำนักงานตาม (๓) มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม (๔) และระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งตาม (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมได้มอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปปรับปรุงการเรียงลำดับอนุมาตราใหม่และแก้ไขปรับปรุงอำนาจของ
คณะกรรมการในการอนุมัติหลักสูตรแกนกลางเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน (๕) โดยให้ เพ่ิม 
การเชื่อมโยงกับหลักสูตรปฐมวัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการจัดทำหลักสูตร
แกนกลาง และเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรของตนเองให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือ
สมรรถณะของผู้เรียนได้  นอกจากนี้ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย 
ซึ่งปัจจุบันเป็นอำนาจของ กพฐ. ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และต่อไปจะต้องให้
คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ให้ความเห็นชอบด้วย๔๘ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างที่ปรับปรุงให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) จั ดทำนโยบายระดับชาติด้ านการพัฒ นาเด็กปฐมวัยและให้  

ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้นำไป
ปฏิบัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนและขั้นตอน
การปฏิรูปประเทศ 

 
๔๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิ จารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) จันทร์ ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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 (๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๓) เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นเพ่ือดำเนินการตาม

นโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๔) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา  
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 (๕) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๖) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 (๗) กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๘) กำกับและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศของเดก็ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 (๙) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
 (๑๐) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนา

เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 (๑๑) ประสานงานและให้ข้อมูลแก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เพ่ือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

 (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้
เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ เพ่ิมหลักการใน (๒) เพ่ือกำหนดให้
คณ ะกรรมการมีหน้ าที่ และอำนาจเสนอแนะและให้ คำปรึกษาแก่คณ ะรัฐมนตรี ใน เรื่อง 
การจัดการศึกษาในช่วงรอยต่อกับระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
และเพ่ิมหลักการใน (๖) เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการจัดสอบเด็กปฐมวัยที่จะเข้าศึกษาในระดับอนุบาลด้วย  นอกจากนี้ ได้มอบหมาย
ให้ไปพิจารณาว่าควรกำหนดเพ่ิมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ด้วยหรือไม่๔๙ 

 ในการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม 
ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (๑) แก้ไขความใน (๑) “แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือให้
ถูกต้องตามที่ปรากฏในมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
๔๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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 (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๘) “กำกับและติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ” เพ่ือให้สอดคล้อง
ความประสงค์ท่ีแท้จริงของหน่วยงาน ที่มุ่งส่งเสริมมากกว่าการกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๑๑) “ประสานงานและให้ข้อมูลแก่กองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เด็กปฐมวัยซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับ 
การพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย” เพ่ือให้ชัดเจนว่า 
มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กปฐวัยเป็นสำคัญ โดยในการให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยนั้น
อาจให้ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก็ได้๕๐ 

 ต่อมาในการประชุมครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ที่ประชุมได้แก้ไขร่างมาตรา ๑๔ โดยเพ่ิมเป็น (๑/๑) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน
แบบบูรณาการ เพ่ือให้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในร่างมาตรา ๑๗ มีความเชื่อมโยงกัน๕๑ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับ

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  และให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้
หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้นำไปปฏิบัติ  

(๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๔) เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นเพ่ือดำเนินการตาม
นโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๕๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๕๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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(๗) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๘) กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๙) ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๑๑) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนา

เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๑๒ ) ป ระสานงานและให้ ข้ อมู ลแก่กองทุ น เพ่ื อความ เสมอภาค 

ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้
เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ

การกำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้
คณะกรรมการมีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีหรืออนุมัติงบประมาณให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
เอกชน แต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วยเพราะจะขัดกับหลักวินัยทางการเงินการคลัง๕๒  นอกจากนี้ ที่ประชุม
ได้แก้ไข (๗) โดยได้เพ่ิมความ ดังนี้ “กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการที่มิใช่การสอบ เพ่ือโดยมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย๕๓ โดยที่ประชุมต้องการให้มีความเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ของเด็กปฐมวัยตาม 
ร่างมาตรา ๘ ซึ่งไม่ต้องการให้เด็กเกิดความเครียด 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ

ข้อเสนอในการแก้ไขร่างมาตรา ๑๔ (๗) ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้แก้ไขตามที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญเสนอ เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ 

 

 
๕๒รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๓) วันจันทร์ ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๕๓รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันอังคาร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที ่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 - 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมได้มีมติให้เพ่ิม

เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ในร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอต่อที่ประชุม ๕๔ และได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ๕๕ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

 

 
๕๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) จันทร์ ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ที่ประชุมเห็นควรกำหนดให้

คณะกรรมการต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ โดยให้เพิ่มเป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๕ 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่ อ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นำความในมาตรา ๑๕ 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 - 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมได้มีมติให้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการให้ครบถ้วน
ตามแนวทางการร่างกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ในร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ๕๖ 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อวันอังคาร ที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ๕๗ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ 

มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

 
๕๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและ 
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๒) กำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบูรณาการการจัดบริการ 
ในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัย 

(๓) จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน
ประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๔) กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

(๖) จัดทำสมรรถนะและตัวช้ีวัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ

การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

คณะอนุกรรมการ
บูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือช่วยเหลือ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 - 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมได้มีมติให้  

ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการให้ครบถ้วน
ตามแนวทางการร่างกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณ ะกรรมการตามองค์ประกอบที่ กำหนดขึ้นมานี้ อาจจะไม่สามารถปฏิบั ติ งานใน เรื่อง 
ที่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ จึงได้ยกร่างเสนอให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อวันอังคาร  
ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 มาตรา ๑๗  ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย  กรรมการตามมาตรา ๙ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายคนหนึ่ง เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
เป็นอนุกรรมการ และให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษามอบหมาย  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะ
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๒) แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๓) จัดทำงบประมาณและการใช้ทรัพยากรแบบบูรณาการของหน่วยงาน

ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๔) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของ

หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 (๕) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๖) กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๗) ปฏิบั ติ การ อ่ืน ใดที่ เกี่ ยวข้องเพ่ื อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
 ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ  

และได้มีมติให้แก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จากที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
ระดับอธิบดีมาเป็นกรรมการ เพราะในทางปฏิบัติบุคคลกลุ่มนี้ มีภารกิจที่ ต้องปฏิบัติ มาก  
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ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการขับเคลื่อนภารกิจของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยแก้ไขให้คณะอนุกรรมการฯ 
ประกอบด้วย “ประธานกรรมการและกรรมการตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง” เพ่ือให้อำนาจ
คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควร๕๘ 

 โดยในการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้แทน
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีอนุกรรมการที่มาจากหน่วยงานหลักด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
และด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมได้อภิปราย 
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า  
ควรระบุให้ชัดเจน “โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นอนุกรรมการ”  ไว้ในร่างมาตรานี้หรือไม่   
ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นว่า ไม่ควรระบุไว้เนื่องจากในทางปฏิบัติมีการบูรณาการทำงาน
ร่วมกันของทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๒) และ (๔) 
โดยเพ่ิมคำว่า “กำหนด” ไว้หน้าประโยค เพ่ือให้รูปประโยคสอดคล้องกับความในอนุมาตราอ่ืน 
รวมทั้ งเพ่ิมความตอนท้ายใน (๔) “รวมทั้ งการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว” เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วย๕๙ 

 ต่อมาในการประชุมครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ทีป่ระชุมได้พิจารณาความสอดคล้องของหน้าที่และอำนาจระหว่าง คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยกับคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วเห็นว่า ตามร่างมาตรา ๑๗ (๒) 
กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับ (๔) กำหนดแนวทางการบูรณาการ  
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว นั้น สามารถนำมากำหนดรวมกันใน (๒) ได้ 
โดยเพ่ิมคำว่า “บูรณาการ” เพ่ือให้ชัดเจนว่าเป็นการทำงานร่วมกันทั้งของหน่วยงานและบุคลากร 
ของหน่วยงาน  ทั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใดบ้างจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณีไปไม่จำเป็นว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ทุกหน่วยงานต้องมาบูรการทำงานร่วมกันเสมอ ส่วนใน (๔) จะเหลือเพียงเรื่อ งการติดตามผล 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

 นอกจากนี้ เนื่องจากหน้าที่และอำนาจตามร่างมาตรา ๑๗ (๓) ประสงค์  
จะกำหนดให้เป็นเรื่องการจัดทำแผนเพ่ือเตรียมการของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือดำเนินงานแบบบูรณาการซึ่งต้องมีการจัดทำทุกปี ไม่ใช่การจัดทำคำของบประมาณและไม่ใช่ 
แผนงบประมาณที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประชุมเห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม (๓) 
ตามความเห็นผู้แทนของสำนักงบประมาณโดยแก้ไขจาก “จัดทำงบประมาณและการใช้ทรัพยากร

 
๕๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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แบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
เดก็ปฐมวัย” เป็น “จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ...” เพ่ือให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีนี้จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย๖๐ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๒) กำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๔) กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๖) จัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง 

และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด  
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ

หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ และเห็นควรให้แก้ไข (๒) กำหนดแนวทางบูรณาการ 
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบูรณาการการจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อ 
ของเด็กปฐมวัย  ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการจัด
บริหารทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และการศึกษา ในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัย๖๑ 

 
๖๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๖๑รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๙) วันอังคาร ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ 
 

มาตรา ๑๘  ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ 
งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และมีหน้าที่และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายระดับชาติ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๒ ) วิ เคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่ อผลักดัน 
และสนับสนุนการนำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการต่อ
คณะกรรมการ 

(๓) จัดทำและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจน
ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตาม
ภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากร
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อคณะกรรมการ 

(๗) จัดให้ มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๘) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และเผยแพร่
ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

 

ส ำ นั ก ง า น
เล ข านุ ก า รข อ ง
คณะกรรมการ 
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(๙) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื ่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการ
สภาการศึกษาคนหนึ ่ง เป็นผู ้ร ับผิดชอบบังคับบัญชางานการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย แล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาการศึกษาได้ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ เป็นสำนักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  มาตรา ๑๗  ให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน แต่ในกรณีที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณ
อ่ืนใดให้แก่สำนักงาน ให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานได้โดยตรง  

  ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กิจการของสำนักงานไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วย  
เงินทดแทน แต่ทั้งนี้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

 
  มาตรา ๑๘  สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 
  (๒) ติดตามและประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการ

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน 

  (๓) จัดให้มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินการ
ที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  (๕) รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและดำเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  (๖) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ และเผยแพร่ต่อสาธาณชน 

  (๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการ
ให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 
  มาตรา ๑๙  ให้สำนักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสำนักงานและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ 
  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน 
 
  มาตรา ๒๐  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์

ที่จะยังประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการและสำนักงานตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  
มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด 
  (๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  (๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 
  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๖ 
  (๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  (๘) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๙) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
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  มาตรา ๒๑  การแต่งตั้งเลขาธิการให้ทำเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ
กำหนดโดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 

  สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรง
ตำแหน่ง เงื่อนไขการทำงาน การประเมินผลงาน การพ้นจากตำแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ 

  เลขาธิการอยู่ในตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งต้อง 
ไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของเลขาธิการ 

 
  มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  

ในสัญญาจ้าง เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
  (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน 
  (๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  (๖) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้างเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
  มาตรา ๒๓  เลขาธิการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรการที่คณะกรรมการกำหนด  

  (๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน  
ออกจากตำแหน่ง  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการ 
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

  (๓) กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
พนักงานและลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติท่ีคณะกรรมการกำหนด  

  (๔) ออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือประโยชน์  
ในการดำเนินการที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมายในกิจการของสำนักงาน 
ที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนสำนักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการอาจมอบอำนาจ
ให้บุคคลใดกระทำการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
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  ระเบียบตาม (๔) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
  มาตรา ๒๔  ให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดเพ่ือช่วย

เลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง 

ของรองเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไม่มี
รองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ  

  ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอำนาจอย่าง
เดียวกับเลขาธิการ 

 
  มาตรา ๒๖  เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสีย 

ในสัญญากับสำนักงานหรือในกิจการที่กระทำหรือจะกระทำให้แก่สำนักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด 

  คู่สมรสหรือบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ
ผู้ใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้นั้นมีส่วนได้เสียในกิจการ  
ของสำนักงาน 

  นิติกรรมใดที่ได้ทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันสำนักงาน เว้นแต่
คณะกรรมการจะได้ให้สัตยาบัน 

 
  มาตรา ๒๗  รายได้ของสำนักงานมี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น 
  (๒) เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำเนินงานตามหน้าที่

และอำนาจของสำนักงาน 
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อ่ืนที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสำนักงาน

บรรดารายได้ที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงานให้ตกเป็นของสำนักงาน และเมื่อหักค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคา ประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน เงินสมทบกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์
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และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินสำรองเพ่ือใช้จ่ายในกิจการของสำนักงานตามที่คณะกรรมการ
กำหนดแล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

  การนำเงินสำรองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กำหนด 

  ทรัพย์สินของสำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในเรื่องทรัพย์สินของสำนักงานมิได้ 

 
  มาตรา ๒๘  ให้สำนักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่ เหมาะสม 

โดยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ 
  ปีบัญชีให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 
  มาตรา ๒๙  ให้สำนักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ 
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
  ในการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณา 

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๓๐  ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระ 

ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน 
 
  มาตรา ๓๑  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้สำนักงานเผยแพร่  
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ประชุมมีมติให้ตัด

หมวด ๓ สำนักงาน ออก เนื่องจากได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเห็นของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสำนักงบประมาณ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การทำหน้าที่ตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้อง
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ซึ่งจะทำให้สูญเสียงบประมาณมากกว่า ในการนี้ ผู้แทน กอปศ. เห็นด้วยกับ
ความเห็นของที่ประชุม แต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
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ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าเป็นกระบวนการที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องไปดำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและเตรียมแผนการในการของบประมาณตามกระบวนการต่อไป๖๒ 

 โดยในการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ที่ประชุมได้มีมติให้เพ่ิมหลักการเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายการรวมตัวกันในระดับท้องถิ่น (ระดับจังหวัด
หรือระดับอำเภอ) และเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามที่ผู้แทน 
กอปศ. เสนอ๖๓ และในการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติให้
แก้ไขเพ่ิมเติมความตอนต้นของร่างมาตรา ๑๙ โดยนำไปกำหนดไว้เป็นวรรคสองและแก้ไขเป็น 
“เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ
บังคับบัญชางานการพัฒนาเด็กปฐมวัย แล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาการศึกษาได้”  ทั้งนี้ เพ่ือให้มี
ความยืดหยุ่นในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นโดยเลขาธิการสภาการศึกษาจะบริหารงานการพัฒนา  
เด็กปฐมวัยด้วยตนเองหรือจะมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการก็ได้  และแก้ไข
เพ่ิมเติมความใน (๔) และ (๙) เพ่ือให้เนื้อหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น๖๔  นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับการใช้คำว่า “หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม” เพ่ือให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้แก้ไขความใน (๕) รวมทั้งได้มอบหมาย 
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบการใช้ถ้อยคำดังกล่าวในร่างมาตราอ่ืน ๆ ด้วย๖๕ 

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๘  ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูล 
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และมีหน้าที่และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการนำ
นโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการต่อคณะกรรมการ 

 
๖๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๗) วันอังคาร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๔บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๖๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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(๓) จัดทำและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

(๖) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 

(๗) จัดให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

(๘) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพ่ือจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์เก่ียวกับเด็กปฐมวัย และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

(๙) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

คนหนึ่ ง เป็นผู้รับผิดชอบบังคับบัญชางานการพัฒนาเด็กปฐมวัย  แล้วรายงานต่อเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้ 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   
 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป 

 

 
 
 
 
แ ผ น พั ฒ น า เด็ ก
ปฐมวัย 
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ในกรณี ที่ สถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงไปในระหว่างที่
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้บังคับ คณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา  ๑๙  

ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหาร 
และพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลา 
ในการดำเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดำเนินการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ 

(๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓ ) การส่ งเสริมและสนับสนุ นการดำเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัวและชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้เด็กปฐมวัย
อยู่ รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด 
ไม่ว่าในทางใด 

(๕) การจัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม 

(๖) การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 

รายละ เอี ยดขอ ง
แ ผ น พั ฒ น า เด็ ก
ปฐมวัย 

  
มาตรา ๒๑  เม่ือได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่
ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
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มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการติดตามให้หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนพัฒนา 
เด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรณีที่มี
การไม่ปฏิบัติหรือไม่ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน แล้วแต่กรณี 
แก้ไขหรือระงับยับยั้งการกระทำที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เม่ือพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
หากยังไม่มีการปฏิบัติหรือดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการ 
มีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

การติ ด ต าม การ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า เด็ ก
ปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนด
กรอบการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในเรื่องของระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหารและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงแนวทาง
การดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และกำหนดแนวทางการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยปฏิบัติหรือดำเนินการตามดังกล่าว  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื่องจากร่างที่ กอปศ. เสนอและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการแล้วนั้น 

ปรากฏหลักการแต่เพียงกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน้าที่  
และอำนาจในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และกำหนดให้ บุคคล 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวโดยแทรกอยู่ในบทบัญญัติ 
ในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้กำหนดเพ่ิมเติมเรื่องแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแยกออกมาเป็นหมวดให้ชัดเจน เป็น “หมวด ๓ 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดยกำหนดให้ กอปศ. นำมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ระหว่าง 
การขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีมากำหนดไว้ในรายละเอียดของแผนด้วย ๖๖ รวมถึงการกำหนด
รายละเอียดของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 
๖๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันจันทร์ ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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และการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน้าที่ติดตามให้หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชน  
ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนดังกล่าว๖๗  

๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ใช้บังคับ คณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้นำความ  
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา ๑๙ ต้องกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทาง  
การดำเนินการในเรือ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

(๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครอง 
ให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 

(๕) การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม 

(๖) การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 
 
มาตรา ๒๑  เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ให้หน่วยงาน

ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา  
เด็กปฐมวัย จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
แผนดังกล่าว 

 
๖๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติหรือไม่ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน แล้วแต่กรณี แก้ไขหรือระงับยับยั้งการกระทำที่ไม่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด  เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากยังไม่มีการปฏิบัติหรือดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งมีอำนาจ
กำกับดูแลทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   
 

มาตรา ๒๓  ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง 
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้  ท ักษะ  
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื ่อดูแลและพัฒนา  
เด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่
พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ 
ของความ เป็ น ผู้ ดู แ ล เด็ ก  มี คุณ ธรรม  จริ ยธรรม  ความรู้  ทั กษ ะ  
และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
การผลิ ตค รู แล ะ
พัฒนาครูด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    กำหนดหลักเกณฑ์การผลิตครูและพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีครู 

ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูหรือจิตวิญญาณ 
ของความเป็นผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
       - 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม๖๘ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๒๓  ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการและปรัชญา 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเพ่ิมความเป็นวรรคสองของร่างมาตรา ๒๓ 
เนื่องจากเห็นว่าการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 
มีผู้ดูแลเด็กที่ช่วยดูแลเด็ก ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
เช่นเดียวกับครู โดยปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กระยะสั้นให้แก่บุคคล
ทั่วไป แต่ไม่มีกรอบแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน  ทั้งนี้ การบัญญัติความดังกล่าวหมายถึง บิดา 
มารดา ผู้ปกครองด้วย ตามนิยามคำว่า “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” ดังนี้ 

 มาตรา ๒๓  ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
หลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาผู้ดูแล 
เด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย๖๙ 

 
๖๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๖๙รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๒๔  สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ 
องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือภาคเอกชน ที่ มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการให้บริการ
สุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว 
การอนามัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดา
มารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภู มิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดา 
แก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน 

ห น้ า ที่ ข อ ง
สถานพยาบาลของ
ห น่ ว ย ง า น ข อ งรั ฐ 
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ
ภาค เอกชน  ใน การ
ให้บริการสุขภาพแก่
มารดาและบุตรอย่าง
ทั่วถึง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   กำหนดหน้าที่ของสถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และภาคเอกชนในการให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตร เพ่ือให้มีการให้บริการสุขภาพแก่มารดา 
และบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์ การเตรียม
ความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมโภชนาการ 
การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  มาตรา ๓๙  ให้มีหน่วยให้บริการทางสาธารณสุข มีหน้าที่ในการให้บริการ

แก่หญิงมีครรภ์ เด็กปฐมวัยและบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้บริการในการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์  ฝากครรภ์   

การเตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ การให้บริการสุขภาพแม่และเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  
การส่งเสริมโภชนาการ และส่งเสริมการให้นมแม่แก่บุตรอย่างน้อยหกเดือน  

   (๒) ให้ความรู้  ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติ เชิ งบวกแก่บุคคล 
ในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   (๓) ให้บริการอ่ืน ๆ ทางสาธารณสุข 
   ทั้งนี้ การให้บริการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗  

และการดำเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
   หน่ วยให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่  โรงพยาบาล องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ และหน่วยให้บริการอ่ืนตามกฎหมายหรือตามที่
คณะกรรมการกำหนด แล้วแต่กรณี 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอโดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยคำเพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบทบัญญัติร่างมาตราอ่ืน ดังนี้ 

     “มาตรา ๒๖ ๒๕  สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน แล้วแต่กรณี ที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์
และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการบริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึงด้านการสาธารณสุข
ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการ โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์  
และการเตรียมความพร้อมการเป็นบิดา มารดา ตลอดจนการให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตร  
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้ นม
มารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน”๗๐ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๒๔  สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย  
ต้องจัดให้มีการให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว  
การอนามัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นม
มารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาต รา  ๒ ๕   สถาน พ ัฒ น า เด ็ก ปฐมว ัยที ่ม ีห น ้าที ่ 

จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี ้ยงดู เพิ ่มพูน
ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่ เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสม
ในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หน้ าที่ ของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ใ น ก า ร จ ัด
การศ ึกษาให ้แก ่
เด็กปฐมวัย 

 
 

 
๗๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ (ครั้งที่ ๑๐)  
วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 - ๗๖ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    กำหนดหน้าที่ของสถานพ ัฒ นาเด ็กปฐมว ัย ในการจ ัดการศ ึกษาให ้แก ่ 

เด็กปฐมวัย  เพ่ือให้มีการจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  
และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   มาตรา ๔๐  ให้มีหน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยและบุคคล 

ในครอบครัวของเด็กปฐมวัยเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑ ) ให้ บ ริ ก าร ใน ก าร พั ฒ น า เด็ ก ป ฐม วั ย  บ ริ ก ารอบ รม เลี้ ย งดู   

จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ จัดการศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาในช่วงรอยต่ อ
ระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องและราบรื่น  

   (๒) ให้ความรู้  ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติ เชิ งบวกแก่บุคคล 
ในครอบครัวของเด็กปฐมวัยในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   (๓) ให้บริการอ่ืน ๆ ทางการศึกษา  
   ทั้งนี้ การให้บริการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗  

และการดำเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
   หน่วยให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานรับเลี้ยง

เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  
และ ๒ และหน่วยให้บริการอื่นตามกฎหมายหรือตามท่ีคณะกรรมการกำหนด แล้วแต่กรณี 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
คำว่า “อย่างท่ัวถงึ” ดังนี้ 

  มาตรา ๒๕  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้ าที่จัดการศึกษาให้แก่  
เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู  เพ่ิมพูนประสบการณ์  ส่ งเสริมพัฒนาการเรียนรู้   
และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง๗๑ 

 
 

 
๗๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๙) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ (ครั้งที่ ๑๐)  
วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 - ๗๗ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  มาตรา ๒๕  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้ าที่จัดการศึกษาให้แก่  

เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู  เพ่ิมพูนประสบการณ์  ส่ งเสริมพัฒนาการเรีย นรู้   
และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
ที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๖  หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 
รวมทั้ งติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ ได้รับสวัสดิการและบริการ 
ด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง 

หน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีการจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 
รวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   มาตรา ๓๗  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข  

และหน่วยให้บริการด้านสังคมต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คณะกรรมการกำหนด 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขปรับปรุงร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่  
ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่
มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดให้มีสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึง โดยให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  
และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เป็นธุระติดตามสอดส่องให้เด็กปฐมวัย
ทั้งหมด ไม่หมายเฉพาะแต่เด็กที่อยู่ ในความดูแล ได้รับสวัสดิการและบริการที่รัฐจัดให้ ที่ประชุม 
จึงมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดังนี้  



 - ๗๘ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

    “มาตรา ๒๗  สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งติดตาม
ดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง”๗๒ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  มาตรา ๒๖  หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน 

ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
รวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง  

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  นอกจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท ้อ งถิ ่น  แ ล ะภ าค เอกชน  ที ่ม ีห น ้าที ่ให ้บ ร ิก า รสาธารณ ส ุข  
จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่
เด็กปฐมวัย ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติ
ที ่ด ีแก ่ผู ้ด ูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างท่ัวถึง 

(๒) จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
เพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือ 
ด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างทันท่วงที และจัดให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาส
ในการพัฒนาที่ มีคุณภาพเป็นพิ เศษ สิ่ งอำนวยความสะดวก  สื่อ  
และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษา
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็น   ทั้ งนี้  ต ามหลักเกณ ฑ์  
และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

หน้ าที่ ของหน่ วยงาน 
ของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
ภาคเอกชน เพิ่มเติมจาก
หน้ าที่ ตามมาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 

 

 
๗๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๐) วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 



 - ๗๙ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   กำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

เพ่ิมเติมนอกจากหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เพ่ือให้มีการดำเนินการให้ความรู้ 
ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยได้เข้ าถึงสิทธิ 
และได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   - 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยมีการแก้ไขถ้อยคำ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๗๗๓ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๒๗  นอกจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕  

และมาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย  
ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

   (๒) จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัย 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแล  
หรือด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้  
เด็กปฐมวัยเหล่านี้ได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็น  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๒) ของร่าง

 
๗๓บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๐) วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 



 - ๘๐ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงเด็กปฐมวัยที่พิการและให้เด็กปฐมวัยที่พิการหรือมีความบกพร่อง
สามารถเข้าถึงสิทธิ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษครบทุกด้านอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังนี้ 

 “มาตรา ๒๗  นอกจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข  
จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย ต้องดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

   (๒) จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัย 
ที่พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัย 
ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที  
และจัดให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้ได้รับเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ  
และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษา
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”๗๔ 

 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน อาจดำเนินการแบบบูรณาการโดยจัดให้มีบริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษา หรือจัดสวัสดิการ และให้บริการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้ 

การบูรณาการในการจัด ให้ มี
บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา 
จัดสวัสดิการ และให้บริการด้าน
การคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้มีการบูรณาการในการจัดให้มีบริการสาธารณสุข จัดการศึกษา  

จัดสวัสดิการ และให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถดำเนินการแบบบูรณาการในการจัดให้มีบริการสาธารณสุข จัดการศึกษา 
หรือจัดสวัสดิการ และให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้  
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริการด้านเด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

 
 
 

 
๗๔รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒) 
 



 - ๘๑ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  มาตรา ๔๒  ให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน สามารถ 

จัดให้บริการตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ ในหน่วยให้บริการเดียวกันได้  
เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการให้บริการ ให้หน่วยให้บริการประสานการทำงาน

ร่วมกันและเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว หลักการตามร่างมาตรานี้ 
ที่กำหนดให้หน่วยงานหนึ่งทำภารกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานอ่ืนได้ด้วยนั้น  
ไม่น่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าที่หลักของตนเอง และได้รับจัดสรร
งบประมาณที่จำกัดตามภารกิจ แต่เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมี one stop service ในการทำงาน  
และเพ่ือประโยชน์ในการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานตามเจตนารมณ์ของผู้แทน กอปศ.  
ที่ประชุมจึงเห็นควรกำหนดให้แต่ละหน่วยงานอาจดำเนินการแบบบูรณาการ โดยจัดให้มีบริการ  
ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา หรือจัดให้มีสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิ 
ในหน่วยงานเดียวกันได้ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานของรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน อาจดำเนินการแบบบูรณาการโดยจัดให้มีบริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษา หรือจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 
ในหน่วยงานเดียวกันได้ 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๙  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการ
สภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 
 
บทเฉพาะกาลรองรับให้
คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ป ฐ ม วั ย ป ร ะก อ บ ด้ ว ย
กรรมการตามมาตรา ๙ 
(๑) และ (๒) ปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อน 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
    กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย

กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) ปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ตามกฎหมาย  
ได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
       มาตรา ๔๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำหน้าที่คณะกรรมการ  
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขปรับปรุงร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา โดยเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน เป็นให้กรรมการตาม
มาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน เพ่ือให้คณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบใหม่
สามารถขับเคื่อนกลไกต่าง ๆ ตามตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม๗๕ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๒๙  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการตาม

มาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
๗๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๐) วันอังคาร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องตามความ
จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงาน

ดังกล่าวมีงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
       - 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

พิจารณา โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มี
การแก้ไข ๗๖ 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๓๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตาม
ความจำเป็น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๑  ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้มีการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๒๗ (๒) ให้นำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่ มีคุณภาพ 
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นตาม

การนำกฎหมายว่า
ด้ ว ย ก า ร จั ด
การศึกษาสำหรับคน
พิการและกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริม

 
๗๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๑๑) วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาใช้บังคับไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการจะได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ มาใช้
บังคับไปพลางก่อน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
สามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ สิ่ งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ 
รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นได้
อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
       - 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       - 

 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       - 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีการเพ่ิมเติมจากร่างที่ผ่าน 

การตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเพ่ิมความขึ้นใหม่เป็นร่างมาตรา ๓๑ เนื่องจากเห็นว่า 
ในขณะที่คณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
ตามมาตรา ๒๗ (๒) จำเป็นที่จะต้องกำหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมในบทเฉพาะกาล โดยกำหนด 
ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความจำเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาสำหรับคนพิการและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาใช้บังคับไปพลางก่อน ดังนี้ 

 “มาตรา ๓๑  ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามมาตรา ๒๗ (๒) ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนา
ที่มีคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนา 
และการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับ  



 - ๘๕ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนพิการและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาใช้บังคับไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการจะได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้”๗๗ 
 

 

 
๗๗รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๕) วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 



 
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บรรณานุกรม 

   
 

กฎหมาย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการงานการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มติคณะรัฐมนตรี 
- เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย  
- เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 

การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  
- เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมาย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านต่าง ๆ  
 

บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ 
- ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑) 

 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา : ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑) 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑  
วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๒  
วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที ่๓  
วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๔  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที ่๕ 
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 - ๒ -  
 

เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๖ 
วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๗ 
วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๘ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๙ 
วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๐ 
วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ครั้งที่ ๑๑ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ วันศุกร ์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ วันศุกร ์ที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ วันศุกร ์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

➢ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว  

 
➢ บนัทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 
 
➢ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑) 
 



 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก  
(Convention on the Rights of the Child)  



 
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
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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 
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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 
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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 
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(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



ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๕๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๑) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา 
เพ่ือการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  ดังนั้น สมควรให้เด็กเล็ก
ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย 
ในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เติบโตขึ้น 
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
....................................................................................................................................

......................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็กปฐมวยั” หมายความว่า  เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง

เด็กซ่ึงต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  การดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้

สำหรับเด็กปฐมวัย หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า  ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมเีด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ให้แก่เด็กปฐมวัย  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  



๒ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 มาตรา ๕  การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ 

มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี  
  (๒) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด
ไม่ว่าในทางใด 

(๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ  

(๔) สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้  

(๕) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณ 
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

(๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
มาตรา ๖  ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล 
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว 
 

มาตรา ๗  บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
มาตรา ๘  การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   
 

มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

เป็นประธานกรรมการ 



๓ 
 

(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม 
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข  
และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน  

ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ 
หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 

คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) ขาดประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
(๕) นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 



๔ 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) พ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
แทนก็ได ้โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับ 

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงาน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยได้นำไปปฏิบัติ  

(๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ 
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(๔) เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นเพ่ือดำเนินการตามนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล 

และระดับประถมศึกษา เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
(๘) กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๙) ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยัและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๑๑) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๑๒) ประสานงานและให้ข้อมูลแก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นหน้าที่
หรืออำนาจของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



๕ 
 

มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการ

แต่งตั้ง มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(๒) กำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๓) จัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ 

ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๔) กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๕) จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๖) จัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง  

และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด  
 

 มาตรา ๑๘  ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(๒) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการนำนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณา
เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการต่อคณะกรรมการ 

 
 



๖ 
 

(๓) จัดทำและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๕) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๖) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 

(๗) จัดให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๘) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งติดตาม

สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
(๙) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
เลขาธิการสภาการศึกษาอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนหนึ่ง  

เป็นผู้รับผิดชอบบังคับบัญชางานการพัฒนาเด็กปฐมวัย แล้วรายงานต่อเลขาธิการสภาการศึกษาได้ 
 

หมวด ๓ 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   
 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีท่ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้บังคับ 
คณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้ โดยให้นำความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา ๑๙ ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

(๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



๗ 
 

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครอง 
ให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 

(๕) การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ 
ศักยภาพ และคุณธรรม 

(๖) การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 
 
มาตรา ๒๑  เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีหน้าทีป่ฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย   
ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติหรือไม่ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน แล้วแต่กรณี แก้ไขหรือระงับยับยั้งการกระทำท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด  เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากยังไมม่ีการปฏิบัติหรือดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งมีอำนาจ
กำกับดูแลทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

 
หมวด ๔ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   

 
มาตรา ๒๓  ในการผลิตครหูรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหส้ถาบันอุดมศึกษา

จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
มาตรา ๒๔  สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรือภาคเอกชน ทีม่ีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแกห่ญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการ
ให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ 
การฝากครรภ์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 
การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิด
อย่างน้อยหกเดือน 

 
 มาตรา ๒๕  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีหน้าทีจ่ัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัด
ให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



๘ 
 

มาตรา ๒๖  หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน  
ที่มีหน้าทีใ่นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
รวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง  

 
มาตรา ๒๗  นอกจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖  

หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสขุ จัดการศึกษา 
และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

(๒) จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อค้นหาเด็กปฐมวัย 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้ 
เด็กปฐมวัยเหล่านี้ได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็น  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน อาจดำเนินการแบบบูรณาการโดยจัดให้มีบริการสาธารณสุข จัดการศึกษา 
หรือจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๒๙  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๙ 

(๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๙ (๓)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 มาตรา ๓๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ตามความจำเป็น เพ่ือปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 
 

.......................................... 
นายกรัฐมนตรี 



เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 

   
 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๔๓๖๐  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  คณะรัฐมนตรี 
ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
รวมทั้ งข้อสั่ งการ และความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร.  
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณา
โครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติต่ อไป อีกทั้ งได้ รับทราบแผนในการจัดทำกฎหม ายลำดับรอง กรอบระยะเวลา  
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ กอปศ. เสนอ  
และให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ  

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ กอปศ. เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
แล้วแจ้งผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อไป 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) พิจารณา โดยมีผู้แทน กอปศ. 
ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวง
และกรมกิจการเด็กและเยาวชน) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
(กรมอนามัย) และผู้แทนสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 



 ๒ 

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ   
  ๑.๑ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำ
งบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย รายได้ของสำนักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
ให้รายได้ที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ 
  ๑.๒ ให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงก่อนคลอด 
หรือทารกในครรภ์มารดา (๒) ช่วงแรกเกิดถึงอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก (๓) ช่วงอายุ 
สามปีบริบูรณ์ถึงก่อนอายุหกปีบริบูรณ์ หรือช่วงเด็กก่อนวัยเรียนหรือช่วงวัยอนุบาล และ (๔) ช่วงอายุ
หกปีบริบูรณ์ถึงก่อนอายุแปดปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษา  
ปีที่หนึ่งถึงปีที่สอง 
  ๑ .๓  กำหนดวัตถุประสงค์ ของการให้ เด็ กปฐมวัย ได้ รับการดู แล  พัฒ นา  
และจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด  
ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และภูมิปัญญาที่ดีสมกับวัย สามารถเรียนรู้
อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึมซับสุนทรียะ 
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  ๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนา  
เด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีสวัสดิการแก่หญิงตั้งครรภ์ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
  ๑.๕ กำหนดหน้าที่ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มี บริการและ
สวัสดิการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านสังคมอย่างมีคุณภาพแก่เด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ 
และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อระหว่างระดับอนุบาล
กับระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องและราบรื่น จัดให้มีการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือเด็กด้อยโอกาส  
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการให้ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย 
  ๑.๖ กำหนดให้การรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้  
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
  ๑.๗ ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงานในปีที่สาม
ของวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการและสำนักงานโดยคณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 



 ๓ 

๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีความเห็นสรุปได้ว่า 
เนื่องจากหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมีภารกิจในการให้การสงเคราะห์  
การคุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติเด็ก ซึ่งไม่ชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องกับงาน  
ด้านสวัสดิการ จึงควรพิจารณาการให้ความหมาย “การให้บริการด้านสวัสดิการ” ตามร่างมาตรา ๔๑ (๑) 
ให้ชัดเจน  นอกจากนั้น การระบุว่า “สถานรับเลี้ยงเด็ก” เป็นหน่วยให้บริการทางสังคมนั้น เห็นว่า 
สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ จึงเข้าข่ ายเป็น 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มิใช่หน่วยให้บริการทางสังคม 
 ๒.๒ กระทรวงมหาดไทย  มีความเห็นสรุป ได้ว่ า รัฐ พึ งให้ เงิน อุดหนุนกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและให้บริการ ส่วนร่างมาตรา ๘ 
เห็นควรเพ่ิมให้ผู้แทนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย และการกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่  
และอำนาจตรวจสอบการดำเนินกิจการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข 
และหน่วยให้บริการด้านสังคม อาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจของหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานดังกล่าว 
ซึ่งอาจมีกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะเรื่องและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบไว้แล้ว 
 ๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยง 
ในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านกลไกของก องทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานกลางควรคำนึงถึงรูปแบบที่ เหมาะสม  
ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและความซับซ้อน ควรมีการพิจารณาทบทวนความหมายและ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของข้อความหรือถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้  อาทิ 
ความหมายของบทนิยามคำว่า “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” กับคำว่า “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
และบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” กับกฎหมายอ่ืน ๆ 
 ๒.๔ กระทรวงการคลัง มีความเห็นสรุปได้ว่า การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ  

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรพิจารณาถึงความจำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึงโครงสร้าง
อัตรากำลังและภาระงบประมาณในระยะยาว และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมีผลผูกพัน
ทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ซึ่งตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
วินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ต้นทุน  
และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืน 
ทางการคลังของรัฐประกอบด้วย 
 ๒.๕ สํานักงาน ก.พ. มีความเห็นสรุปได้ว่า ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายฉบับ จึงอาจพิจารณาออกเป็นนโยบายหรือมาตรการ หรือพิจารณา
ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ  
และอาจพิจารณาปรับเพ่ิมอำนาจหน้าที่และกลไกการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ แทนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นใหม่ 
 ๒.๖ สำนักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรกำหนดหน้าที่และอำนาจของ 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการ
และสวัสดิการ เพ่ือไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน สำหรับภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องต้องมีหน้ าที่และอำนาจในการส่งเสริม 
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ส่วนกรณีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย  



 ๔ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เห็นว่า  ไม่ควรกำหนดไว้เพ่ือไม่ให้ เกิดความซ้ำซ้อนและส่งผลต่อ 
การใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากปัจจุบันมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่แล้ว  
โดยต้องพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นอกจากนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการ
ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ  นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไม่สอดคล้องกับ
มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่กำหนด 
ให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเท่าที่จำเป็น และเห็นควรทบทวนการกำหนดโทษอาญา  
ในร่างมาตรา ๔๓ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ 
ขอข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากคณะกรรมการสามารถดำเนินการตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อยู่แล้ว 
 ๒.๗ สำนักงบประมาณ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรคำนึงถึงการก่อให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณหรือภาระการคลังในอนาคตตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย  นอกจากนี้ ควรกำหนดบทบาทความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือลดภาระงบประมาณ และการกำหนดให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว 
จึงสมควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิมเป็นอันดับแรกก่อน 
 ๒.๘ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความเห็นสรุปได้ว่า  
ในการกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
คณะกรรมการและสำนักงาน ที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ
ที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 ๒.๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีความเห็น
สรุปได้ว่า ในการกำหนดบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” นอกจากการใช้เกณฑ์อายุ ควรใช้เกณฑ์
พัฒนาการของช่วงวัยประกอบการพิจารณาด้วย คณะกรรมการ  นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีบทบาทบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และรับผิดชอบการทบทวนและกำหนดทิศทางการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นควรเพ่ิมความ 
ในวรรคท้ายของร่างมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๒.๑๐ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ  มีความเห็นสรุปได้ว่ า  
ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ผ่านกลไกของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และการจัดตั้งหน่วยงานกลางควรคำนึงถึง
รูปแบบที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและความซ้ำซ้อน โดยรวมงานที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน
เพ่ือดำเนินการให้เป็นเอกภาพ 



 ๕ 

 ๒.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ 
มารดา และผู้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเล็ก ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการลา และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอาจใช้มาตรการทางบริหารหรือพิจารณาทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าวได้  
โดยไม่จำเป็นต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๑๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า ในปัจจุบันมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายฉบับ จึงควรดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแนวการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และโดยที่มาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมจำเป็น 
ในการตราพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจพิจารณาออกเป็นนโยบายหรือมาตรการ หรือปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่มีอยู่แล้ว ส่วนการกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการ  นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น 
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่กำหนดให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาความเหมาะสม 
จำเป็น และคำนึงถึงผลกระทบต่ออัตรากำลังและภาระงบประมาณในระยะยาว และควรหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรพิจารณาความเชื่อมโยงกันของกฎหมายเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 
ในการดำเนินงานและเกิดการขัดแย้งกันในการปฏิบัติ 
 ๒.๑๓ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า 
หากจำเป็นต้องจัดตั้ งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยภารกิจ  
ที่หลากหลายด้านและมากขึ้น ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของภารกิจที่มีหน่วยงานเดิมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สามารถโอนย้ายงานและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้
การทำหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนกรณีการให้บริการแก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ  
ที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องดำเนินการนั้น อาจนำแนวทางความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ 
มาใช้ อาทิ ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพ่ือสังคม (Social Impact Partnership) ซึ่งเป็นรูปแบบ 
การลงทุนเพ่ือสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ร่วมกับรัฐในการยกระดับการบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๑๔ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีความเห็นสรุปได้ว่า  
ควรตัดความในร่างมาตรา ๔๓ วรรคสอง กรณีที่กำหนดให้นำค่าปรับของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และสถานศึกษาที่จัดให้มีการสอบคัดเลือกเด็กปฐมวัยส่งเป็นรายได้ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ส่วนกรณีการจัดตั้ งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่นั้น เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็นกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๑๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรปรับร่างมาตรา ๓๑ 
ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จากภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เป็น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ๒.๑๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีความเห็นสรุปได้ว่า ตามร่างมาตรา ๔๓  
ได้กำหนดให้ระวางโทษปรับห้าแสนบาท กรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนให้มีการรับเด็กปฐมวัยเข้าในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีสอบคัดเลือกนั้น  
อาจเป็นการตรากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติให้
การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายพึงทำได้เฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับกรณีดังกล่าว  
เป็นการกำหนดโทษปรับสถานเดียว และโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงสมควรทบทวนการกำหนดโทษอาญาในบทบัญญัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางอาญาสำหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต  
รวม ๓ ประการ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
 
๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ตัดบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญฯ ออก เนื่องจากได้ตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคล และการห้ามสอบแข่งขันเข้าศึกษาออกแล้ว 
 ๓.๒ ตัดบทบัญญัติที่ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ออก โดยการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ให้ดำเนินการ 
โดยใช้วิธีทางบริหาร 
 ๓.๓ แก้ไขบทนิยาม ดังนี้ (ร่างมาตรา ๓) 
  (๑) แก้ไขบทนิยามคำว่า “เด็กปฐมวัย” โดยแก้ไขจากบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 
แปดปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกินหกปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ  
และกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับข้อสังเกต 
ของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
รวมทั้งตัดความว่า “ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด” ออก โดยการดูแลเด็กสัญชาติอ่ืนให้เป็นไปตามอนุสัญญา  
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และนำเรื่องการดูแลทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดไปกำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  (๒ ) แก้ ไขบทนิยามคำว่า “บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย” เป็ น  
“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” โดยให้หมายถึงบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขบทนิยามคำว่า “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ให้มีความหมายครอบคลุมหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  (๓) ตัดบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” และ “เลขาธิการ” ออก เนื่องจากได้ตัด
การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยออกแล้ว 
 ๓.๔ เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับ
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๔) 
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 ๓.๕ บททั่วไป (หมวด ๑) 
  (๑) ตัดบทบัญญัติการแบ่งช่วงวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น 
สี่ช่วงวัย เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ ใดที่ ใช้การแบ่งช่วงวัยในร่างพระราชบัญญัตินี้  ประกอบกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัยนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนา  
เด็กปฐมวัย 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๕) 
  (๓ ) เพ่ิมบทบัญญั ติ ให้หน่ วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
กำหนดให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดี 
(ร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๗) 
  (๔) แก้ไขหลักการที่ห้ามรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและสถานศึกษาโดยวิธีสอบคัดเลือก โดยกำหนดให้การจัดการ เรียนรู้ของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย ส่วนการคัดเลือกเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาล  
และระดับประถมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กำหนด (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๔ (๗)) 
 ๓.๖ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หมวด ๒)  
  (๑) แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และแก้ไขกรรมการโดยตำแหน่ง
จากปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรี ตัดตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ออก 
แก้ไของค์ประกอบในส่วนของผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งแทน  
โดยกำหนดให้มาจากนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
เพ่ือลดขั้นตอนการคัดเลือกกันเองขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของผู้แทน 
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนหรือผู้แทนสมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้น ได้กำหนดไว้ในสัดส่วนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแทน  นอกจากนี้ ได้แก้ไขจำนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากจำนวนไม่เกินแปดคนให้เหลือจำนวนเจ็ดคน โดยมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข และด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่ งคน และให้ เล ขาธิการสภาการศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๙) 
  (๒) เพ่ิมบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแก้ไขเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(ร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๒) 
 



 ๘ 

  (๓) แก้ไขหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๑๔) 
  (๔) เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง 
ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๕ และร่างมาตรา ๑๖) 
  (๕) เพ่ิมบทบัญญัติให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องการจัดทำ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย การกำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การจัดทำ
แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี การกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน การจัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดทำ
สมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๑๗) 
  (๖) ตัดบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการขอข้อมูลส่วนบุคคลออก 
เนื่องจากการขอข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินได้ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการและสำนักงาน ก.พ.ร. 
  (๗) ตัดหมวด ๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และหมวด ๕ การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงาน  ออก เนื่องจาก 
ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงาน 
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซ่ึงเห็นว่าจะทำให้
เกิดภาระด้านงบประมาณและเป็นกรณีที่อาจให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ทำภารกิจนี้ได้  
ในการนี้ จึงได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๘) 
 ๓.๗ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (หมวด ๓) 
  แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวทางการปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และการกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนดังกล่าว 
(ร่างมาตรา ๑๙ ถึงร่างมาตรา ๒๒) 
 ๓.๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (หมวด ๔) 
  ตัดหมวด ๖ หน่วยให้บริการ ออก และนำเนื้อหามากำหนดรวมไว้ในหมวดนี้ 
รวมทั้งกำหนดกลไกการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านการจัดสวัสดิการและให้บริการ 
ด้านการคุ้มครองสิทธิ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒๓ ถึงร่างมาตรา ๒๘) 
 ๓.๙ ตัดหมวด ๗ บทกำหนดโทษ ออก เนื่องจากได้ตัดบทบัญญัติที่ห้ามให้มี  
การสอบแข่งขันเข้าศึกษาออก ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 



 ๙ 

 ๓.๑๐ แก้ไขบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   
โดยกำหนดให้ในวาระเริ่มแรก คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย กรรมการ
ตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓) และเพ่ิมบทบัญญัติ 
ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๒๙ และร่างมาตรา ๓๐) 
 นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำและวรรคตอนในบันทึกหลักการและเหตุผล  
และร่างพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งระบบ รวมทั้งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยให้เป็นเอกภาพ  
และมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการดูแลเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะ 
และพัฒนาการที่ดี ไปจนถึงการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนอยู่รอดปลอดภัย 
ได้รับความคุ้มครอง ดูแล และพัฒนา ให้การเรียนรู้และการศึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ วินั ย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
มีคุณลักษณะและอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับ
สุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ 
เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 



เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑ 
 

บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 

   
 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
โดยที่มาตรา ๕๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๑) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพ่ือการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  ดังนั้น สมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็น
เด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม ให้แก่เด็กปฐมวัย 
ในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เติบโตขึ้น  
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  
ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ หมวด ๑ บทท่ัวไป  
(๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้

มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี  
ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้
เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัย 
มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรม
ที่หลากหลายได้ บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  รวมทั้ง 
ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๕) 

(๒) หน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 (๒.๑) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันในการดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัย
ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖) 



 ๒ 

(๒.๒) บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ 
ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๗) 

(๒.๓) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่าง 
เด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๘) 

๒.๒ หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(๑ ) คณ ะกรรมการน โยบายการพั ฒ นาเด็ กป ฐมวัย  ป ระกอบด้ วย  

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข 
และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐจำนวนหนึ่งคน โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๙)  

(๒) คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำนโยบายระดับชาติ  
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย อนุมัติแผนงบประมาณ 
และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กำหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัย 
เข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และครูอาจารย์สามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๑๔) 

(๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงบประมาณ 
และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
จัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๗) 

(๔) ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๘) 

 
 



 ๓ 

๒.๓ หมวด ๓ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ให้คณะกรรมการเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี โดยแผนพัฒนา

เด็กปฐมวัยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้บังคับแผน การบริหารและพัฒนา 
เด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อย
ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของหน่วยงาน การบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงาน การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน  การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย และการจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำแผนปฏิบัติการ
และปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีหน้าที่ติดตามให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งมีหน้าที่ปฏิบัติการ 
ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผนดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๙ ถึงร่างมาตรา ๒๒) 
  ๒.๔ หมวด ๔ การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 (๑) ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย (ร่างมาตรา ๒๓) 
 (๒) ให้สถานพยาบาลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือภาคเอกชน ทีม่ีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแกห่ญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จัดให้มีการให้บริการ
สุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์  
การฝากครรภ์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 
การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิด
อย่างน้อยหกเดือน (ร่างมาตรา ๒๔) 
 (๓) ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย จัดให้มี
การอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ 
ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๒๕) 
 (๔) หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง (ร่างมาตรา ๒๖) 
 (๕) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีหน้าที่
ให้บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 
ต้องดำเนินการให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัดให้มีการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่อง ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  
หรือต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน (ร่างมาตรา ๒๗) 
 (๖) ให้มีการดำเนินการแบบบูรณาการในหน่วยงานเดียวกัน (One Stop Service) 
โดยจัดให้มีการให้บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิ
ในหน่วยงานเดียวกันได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 



 ๔ 

 ๒.๕ บทเฉพาะกาล  
 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 

กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๓)   
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้สำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน  
ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๒๙ และ 
ร่างมาตรา ๓๐)  

 
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งระบบ รวมทั้งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้เป็นเอกภาพ 
และมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการดูแลเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและ
พัฒนาการที่ดี ไปจนถึงการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนอยู่รอดปลอดภัย 
ได้รับความคุ้มครอง ดูแล และพัฒนา ให้การเรียนรู้และการศึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
มีคุณลักษณะและอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย
ในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป 
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พิจารณาวา่ ตามหลกัการท่ีประกาศในกฎบตัรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดและ
สิทธิท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงไม่อาจเพิกถอนไดข้องสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็นรากฐานของเสรีภาพ 
ความยติุธรรมและสนัติภาพในโลก 

ค านึงวา่ บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ไดย้นืยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานและต่อศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย ์และไดต้ั้งเจตจ านงท่ีจะส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสงัคมและ
มาตรฐานแห่งชีวติท่ีดีข้ึน ภายใตเ้สรีภาพท่ีกวา้งขวางข้ึน 

ยอมรับวา่ สหประชาชาติไดป้ระกาศ และตกลงในปฏิญญาและกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนวา่ ทุก
คนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงท่ีก าหนดไว ้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ชนิดใดๆ อาทิเช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางชาติหรือ
สงัคม ทรัพยสิ์น การเกิดหรือสถานะอ่ืน 

ระลึกวา่ สหประชาชาติไดป้ระกาศในปฏิญญาสากลวา่เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการดูแล และการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 

เช่ือวา่ ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพ้ืนฐานของสงัคมและเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส าหรับการ
เจริญเติบโตและความอยูดี่กินดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะเด็กควรจะไดรั้บการคุม้ครองและการช่วยเหลือท่ี
จ าเป็นเพ่ือท่ีจะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ยอมรับวา่ เพ่ือใหเ้ด็กพฒันาบุคลิกภาพไดอ้ยา่งกลมกลืนและเตม็ท่ีท่ีจะด ารงชีวติท่ีเป็นตวัของตวัเองใน
สงัคม และควรเล้ียงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติท่ีประกาศไวใ้นกฎบตัรของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
เจตนารมณ์แห่งสนัติภาพ ศกัด์ิศรี ความอดกลั้น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ 

ค านึงถึงวา่ ไดมี้การระบุถึงความจ าเป็นท่ีจะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
ค.ศ. 1924 และในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงสมชัชาไดรั้บเอาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค .ศ. 1959 และไดมี้การ
ยอมรับในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(โดยเฉพาะขอ้ 23 และขอ้ 24) ในกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (โดยเฉพาะขอ้ 10) 
และในธรรมนูญและตราสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทบวงการช านญัพิเศษ และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสวสัดิภาพของเด็ก 



ค านึงถึงวา่ ตามท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุท่ียงัไม่เติบโตเตม็ท่ีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ จึงตอ้งการการพิทกัษแ์ละการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงตอ้งการการคุม้ครองทางกฎหมายท่ีเหมาะสมทั้ง
ก่อนและหลงัการเกิด 

ระลึกวา่ บทบญัญติัของปฏิญญาวา่ดว้ยหลกักฎหมายและสงัคมอนัเก่ียวกบัการคุม้ครองและสวสัดิภาพ
เด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอุปการะและการรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต ่าสุดของสหประชาชาติส าหรับการบริหารงานยติุธรรมแก่ผูเ้ยาว ์(กฎปักก่ิง)
และปฏิญญาวา่ดวย้การคุม้ครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกนัดว้ยอาวธุ 

ยอมรับวา่ ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กท่ีด ารงชีวติอยูใ่นสภาวะท่ียากล าบากอยา่งยิง่ และเขาเหล่านั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

พิจารณาตามสมควรถึงความส าคญัของประเพณี และค่านิยมทางวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อการ
คุม้ครองและพฒันาการอยา่งกลมกลืนของเด็ก 

ยอมรับ ความส าคญัของความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องเด็กในทุกๆ
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศก าลงัพฒันา 

ไดต้กลงกนั ดงัน้ี 

 

ส่วนที ่1 

ข้อ 1 

เพ่ือความมุ่งประสงคแ์ห่งอนุสญัญาน้ี เด็ก หมายถึง มนุษยทุ์กคนท่ีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี  เวน้แต่จะบรรลุ
นิติภาวะก่อนหนา้นั้นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่เด็กนั้น 

ข้อ 2 

1. รัฐภาคีจะเคารพและประกนัสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ี  แก่เด็กแต่ละคนท่ีอยูใ่นเขตอ านาจ
ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ชนิดใดๆ  โดยไม่ค านึงถึง  เช้ือชาติ  สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางชาติ ชาติพนัธ์ุ หรือสงัคม  ทรัพยสิ์น  ความทุพพลภาพ  การเกิดหรือ
สถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  เพ่ือท่ีจะประกนัวา่เด็กไดรั้บการคุม้ครองจากการเลือก
ปฏิบติั หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นท่ีแสดงออกหรือความเช่ือ
ของบิดา มารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก 

 



ข้อ 3 

1. ในการกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก  ไม่วา่จะกระท าโดยสถาบนัสงัคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน  
ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร  หรือองคก์รนิติบญัญติั  ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น
ล าดบัแรก 

2. รัฐภาคีรับท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครองและการดูแลแก่เด็กเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับความอยูดี่ของเด็กโดย
ค านึงถึงสิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดา  ผูป้กครองตามกฎหมาย  หรือบุคคลอ่ืนท่ีรับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมาย
ดว้ย และเพ่ือการน้ีจะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญติัและบริหารท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

3. รัฐภาคีจะประกนัวา่  สถาบนั การบริการ  และการอ านวยความสะดวกท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแล
หรือการคุม้ครองเด็กนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ โดยเฉพาะในดา้นความ
ปลอดภยัสุขภาพ และในเร่ืองจ านวนและความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ทั้งดา้นนิติบญัญติั บริหาร และดา้นอ่ืนๆ เพื่อการปฏิบติัให้
เป็นไปตามสิทธิท่ีอนุสญัญาน้ีไดใ้หก้ารยอมรับ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมนั้น  รัฐ
ภาคีจะด าเนินมาตรการเช่นวา่นั้น  โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ีและภายในกรอบของความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเม่ือจ าเป็น 

ข้อ 5 

รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ  สิทธิ และหนา้ท่ีของบิดามารดา  หรือของสมาชิกของครอบครัว
ขยายหรือชุมชน  ซ่ึงก าหนดไวโ้ดยขนบธรรมเนียมในทอ้งถ่ิน  หรือของผูป้กครองตามกฎหมายหรือบุคคลอ่ืนท่ี
รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย  ในอนัท่ีจะใหแ้นวทางและการแนะแนวตามท่ีเหมาะสมในการใชสิ้ทธิของเด็ก
ตามท่ีอนุสญัญาน้ีใหก้ารรับรอง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีพฒันาตามวยัของเด็ก 

ข้อ 6 

1. รัฐภาคียอมรับวา่ เด็กทุกคนมีสิทธิติดตวัท่ีจะมีชีวติ 

2. รัฐภาคีจะประกนัอยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะท าได ้ใหมี้การอยูร่อด และการพฒันาของเด็ก 

ข้อ 7 

1. เด็กจะไดรั้บการจดทะเบียนทนัทีหลงัการเกิด  และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนบัแต่เกิด  และสิทธิท่ีจะได้
สญัชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได ้สิทธิท่ีจะรู้จกัและไดรั้บการดูแลเล้ียงดูจากบิดามารดาของตน 

2. รัฐภาคีจะประกนัใหมี้การปฏิบติัตามสิทธิเหล่าน้ีตามกฎหมายภายในและพนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีมีอยู ่



ภายใตต้ราสารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเด็กจะตกอยูใ่นสถานะไร้สญัชาติ 

ข้อ 8 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก  ในการรักษาเอกลกัษณ์ของตนไวร้วมถึงสญัชาติ  ช่ือ และ
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของตนตามท่ีกฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ในกรณีท่ีมีการตดัเอกลกัษณ์บางอยา่ง  หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  รัฐภาคี
จะใหค้วามช่วยเหลือและความคุม้ครองตามสมควร เพื่อใหเ้อกลกัษณ์ของเด็กกลบัคืนมาโดยเร็ว 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีจะประกนัวา่ เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขดักบัความประสงคข์องบิดามารดา  เวน้แต่
ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  ซ่ึงอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะก าหนดตามกฎหมายและวธีิพิจารณาท่ีใชบ้งัคบั
อยูว่า่ การแยกเช่นวา่น้ีจ าเป็นเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การก าหนดเช่นวา่น้ีอาจจ าเป็นในกรณีเฉพาะ เช่น ใน
กรณีท่ีเด็กถูกกระท าโดยมิชอบ หรือถูกทอดท้ิงละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยูแ่ยกกนัและตอ้ง
มีการตดัสินวา่เด็กจะพ านกัท่ีใด 

2. ในการด าเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของขอ้น้ี จะใหโ้อกาสทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการดงักล่าว และแสดงความคิดเห็นของตนใหป้ระจกัษ ์

3. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีถูกแยกจากบิดาหรือมารดา  หรือจากทั้งคู่ในอนัท่ีจะรักษา
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั  และการติดต่อโดยตรงทั้งกบับิดาและมารดาอยา่งสม ่าเสมอ  เวน้แต่เป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

4. ในกรณีท่ีการแยกเช่นวา่น้ี  เป็นผลมาจากการกระท าใดๆ  โดยรัฐภาคีต่อบิดาหรือมารดา  หรือทั้งบิดา
และมารดา  หรือต่อเด็ก  เช่น การกกัขงั  การจ าคุก  การเนรเทศ  การส่งตวัออกนอกประเทศ  หรือการเสียชีวติ  
(รวมทั้งการเสียชีวติอนัเกิดจากสาเหตุใด  ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูน้ั้นอยูใ่นการควบคุมของรัฐ ) หากมีการร้องขอ รัฐ
ภาคีนั้นจะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัท่ีอยูข่องสมาชิกครอบครัวท่ีหายไปแก่บิดามารดา  เด็ก หรือใน
กรณีท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกคนอ่ืนของครอบครัว เวน้แต่เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารนั้นจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ความอยูดี่ของเด็ก  อน่ึง รัฐภาคีจะใหก้ารประกนัต่อไปวา่  การยืน่ค  าร้องขอเช่นวา่นั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 10 

1. ตามพนัธกรณีของรัฐภาคี  ภายใตข้อ้  9 วรรค 1 ค าร้องของเด็ก  หรือบิดามารดาของเด็ก  ท่ีจะเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกรัฐภาคี  เพ่ือวตัถุประสงคข์องการกลบัไปอยูร่่วมกนัใหม่เป็นครอบครัว  จะไดรั้บการ
ด าเนินการโดยรัฐภาคีในลกัษณะท่ีเป็นคุณ  มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว  รัฐภาคีจะประกนัอีกดว้ยวา่  การยืน่ค  าร้อง
ดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูร้้องและสมาชิกในครอบครัวของผูร้้อง 



2. เด็กท่ีบิดามารดาอาศยัอยูต่่างรัฐกนักบัเด็ก  จะมีสิทธิท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ส่วนตวั  และการติดต่อ
โดยตรงกบัทั้งบิดาและมารดาไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  เวน้แต่ในสภาพการณ์พิเศษ  เพ่ือการน้ีและตามพนัธกรณีของรัฐ
ภาคีภายใตข้อ้  9 วรรค 1 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก  และบิดามารดาของเด็กในอนัท่ีจะเดินทางออกนอก
ประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และสิทธิท่ีจะเดินทางเขา้ประเทศของตน สิทธิท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศ
ใดๆ จะอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัดงัท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมายเท่านั้น และซ่ึงจ าเป็นส าหรับการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  
ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน  หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  และสอดคลอ้ง
กบัสิทธิอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับในอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 11 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการต่าง  ๆ ท่ีจะหยดุย ั้งการโยกยา้ยเด็ก  และการไม่ส่งเด็กกลบัคืนจาก
ต่างประเทศท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพ่ือการน้ี รัฐภาคีจะส่งเสริมใหมี้การจดัท าความตกลงทวภิาคี  หรือพหุภาคี  หรือการภาคยานุวติัความ
ตกลงท่ีมีอยู ่

ข้อ 12 

1. รัฐภาคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนไดแ้ลว้  ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น
เหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ  เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก  ทั้งน้ี ความคิดเห็นดงักล่าวของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาตาม
สมควรแก่อายแุละวฒิุภาวะของเด็กนั้น 

2. เพ่ือความมุ่งประสงคน้ี์  เด็กจะไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสท่ีจะมีสิทธิ  มีเสียงในกระบวนการ
พิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วา่โดยตรง หรือโดยผา่นผูแ้ทน  หรือองคก์รท่ี
เหมาะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิปฏิบติัตามกฎหมายภายใน 

ข้อ 13 

1. เด็กจะมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก  สิทธิน้ีจะรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา  ไดรั้บ  หรือ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และความคิดทุกลกัษณะ  โดยไม่ถูกจ ากดัโดยเขตแดน  ไม่วา่จะโดยวาจา  ลายลกัษณ์อกัษร  
หรือการตีพิมพใ์นรูปของศิลปะ หรือผา่นส่ือใดตามท่ีเด็กเลือก 

2. การใชสิ้ทธิดงักล่าวน้ีอาจอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดับางประการ  แต่ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีตอ้งเป็นขอ้จ ากดัเช่นท่ี
บญัญติัตามกฎหมาย และเช่นท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

ก) เพ่ือการเคารพต่อสิทธิ และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ 

ข) เพ่ือการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  หรือความสงบเรียบร้อย  หรือสาธารณสุข  หรือศีลธรรม
ของประชาชน 

 



ข้อ 14 

1. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา 

2. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดา  และผูป้กครองตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีเหมาะสม  
ในอนัท่ีจะใหแ้นวทางแก่เด็กในการใชสิ้ทธิของตน  ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีพฒันาตามวยัของ
เด็ก 

3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเช่ือของตน  อาจอยูเ่พียงภายใตข้อ้จ ากดัเช่นท่ีก าหนด
โดยกฎหมายเท่านั้น และเช่นท่ีจ าเป็นท่ีจะรักษาความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย  สาธารณสุขหรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน 

ข้อ 15 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ 

2. ไม่อาจมีการจ ากดัการใชสิ้ทธิเหล่าน้ี  นอกเหนือจากขอ้จ ากดัท่ีก าหนดข้ึนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคมประชาธิปไตย  เพ่ือประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาติ  หรือความปลอดภยัของ
ประชาชน ความสงบเรียบร้อย การคุม้ครองดา้นสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน 

ข้อ 16 

1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายในความเป็นส่วนตวั ครอบครัว  บา้น
หรือหนงัสือโตต้อบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระท าโดยมิชอบต่อเกียรติและช่ือเสียง 

2. เด็กมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระท าดงักล่าว 

ข้อ 17 

รัฐภาคียอมรับในหนา้ท่ีอนัส าคญัของส่ือมวลชน และจะประกนัวา่ เด็กสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
วสัดุจากแหล่งต่าง  ๆ กนั ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีมุ่ง
ส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสงัคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพ่ือการน้ีรัฐภาคีจะ 

ก) ส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีจะมีประโยชน์ทางสงัคมและวฒันธรรมแก่
เด็กและโดยสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของขอ้ 29 

ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการผลิต  แลกเปล่ียนและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุ
ดงักล่าว จากแหล่งขอ้มูลทางวฒันธรรมทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนงัสือส าหรับเด็ก 



ง) ส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัความจ าเป็นทางดา้นภาษาของเด็กท่ีเป็นสมาชิกของ
ชนกลุ่มนอ้ยหรือชนพ้ืนเมือง 

จ) ส่งเสริมการพฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการป้องกนัเด็ก  จากขอ้มูล  ข่าวสารและวสัดุท่ีเป็น
อนัตรายต่อความอยูดี่กินดีของเด็ก ทั้งน้ี โดยค านึงถึงบทบญัญติัในขอ้ 13 และ 18 

ข้อ 18 

1. รัฐภาคีจะใหค้วามพยายามอยา่งท่ีสุด  เพ่ือประกนัใหมี้การยอมรับหลกัการท่ีวา่ทั้ง  บิดาและมารดามี
ความรับผิดชอบร่วมกนัในการเล้ียงดูและพฒันาเด็ก  บิดามารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายแลว้แต่กรณี  เป็น
ผูรั้บผิดชอบเบ้ืองตน้ในการเล้ียงดูแลการพฒันาเด็ก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือความประสงคใ์นการใหห้ลกัประกนั  และส่งเสริมสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ี  รัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่บิดามารดา และผูป้กครองตามกฎหมายในอนัท่ีจะปฏิบติัความรับผิดชอบของตนใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก และจะประกนัใหมี้การพฒันาสถาบนัการอ านวยความสะดวก  และการบริการต่างๆ  ส าหรับ
การดูแลเด็ก 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงท่ีจะประกนัวา่  บุตรของบิดามารดาท่ีตอ้งท างานมีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์จากการบริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการดูแลเด็กท่ีพวกเขามีสิทธิจะได ้

ข้อ 19 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ดา้นนิติบญัญติั บริหาร สงัคมและการศึกษา  ในอนัท่ีจะ
คุม้ครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง  ทั้งทางร่างกายและจิต  การท าร้ายหรือการกระท าอนัมิชอบ  การ
ทอดท้ิงหรือการปฏิบติัโดยประมาท การปฏิบติัท่ีผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท าอนัมิชอบทางเพศ  
ขณะอยูใ่นความดูแลของบิดามารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเด็กนั้นอยูใ่นความดูแล 

2. ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุม้ครองเช่นวา่น้ี ควรรวมถึง  กระบวนการท่ีมีประสิทธิผล  ส าหรับการ
จดัตั้งแผนงานทางสงัคม  ในอนัท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนท่ีจ าเป็นแก่เด็กและบุคคลซ่ึงเด็กนั้นอยูใ่นความดูแล  
ตลอดจนกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการป้องกนัในรูปแบบอ่ืน และใหมี้การระบุ การรายงานการส่งเร่ือง
เพื่อพิจารณา การสืบสวน การปฏิบติัและการติดตามเร่ืองของกรณีการปฏิบติัท่ีผิดต่อเด็กตามท่ีระบุมาแลว้ขา้งตน้  
และในกรณีท่ีเหมาะสมใหท้างตุลาการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

ข้อ 20 

1. เด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่วา่จะโดยถาวรหรือชัว่คราว หรือท่ีไม่อาจปล่อยใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีวา่นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จะไดรั้บการคุม้ครองและความช่วยเหลือพิเศษท่ีจดัใหโ้ดยรัฐ 

2. รัฐภาคีจะประกนัใหมี้การดูแลแก่เด็กเช่นวา่นั้นตามกฎหมายภายใน 



3. นอกเหนือจากประการอ่ืนแลว้  การดูแลดงักล่าวอาจรวมถึงการจดัหาผูอุ้ปถมัภ์  กาฟาลาห์ของ
กฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถา้จ าเป็นการจดัใหอ้ยูใ่นความดูแลของสถาบนัท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ดูแลเด็ก ในการพิจารณาถึงหนทางแกไ้ขใหค้  านึงถึงการควรใหมี้ความต่อเน่ืองในการเล้ียงดูเด็ก  และภูมิหลงัทาง
ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและวฒันธรรมและภาษาของเด็ก 

ข้อ 21 

รัฐภาคีซ่ึงยอมรับและ /หรือยอมใหมี้ระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกนัวา่ประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นขอ้พิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุด และจะ 

ก) ประกนัวา่การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจเท่านั้น  ซ่ึงเป็นผู ้
ก าหนดตามกฎหมายและวธีิพิจารณาท่ีใชบ้งัคบัอยู่  และอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลข่าวสารทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งและ
เช่ือถือไดว้า่  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกระท าไดเ้ม่ือค านึงถึงสถานภาพของเด็กในส่วนท่ีเก่ียวกบับิดา
มารดา ญาติพี่นอ้ง  และผูป้กครองตามกฎหมาย  และในกรณีท่ีจ าเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามยนิยอมอยา่งผู ้
เขา้ใจเร่ืองต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไดรั้บค าปรึกษาตามท่ีจ าเป็น 

ข) ยอมรับวา่การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศอาจถือไดว้า่เป็นทางเลือกหน่ึงของการดูแลเด็ก  
หากไม่สามารถจดัหาผูอุ้ปถมัภ ์หรือครอบครัวท่ีท่ีรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมใหเ้ด็กได ้หรือไม่สามารถใหเ้ด็กไดรั้บ
การดูแลดว้ยวธีิการอนัเหมาะสมในประเทศถ่ินก าเนิดของเด็กนั้น 

ค) ประกนัวา่เด็กท่ีอยูใ่นข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศ  จะไดรั้บมาตรการคุม้ครอง
และมาตรฐานเช่นเดียวกบัท่ีใชอ้ยูใ่นกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ 

ง) ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกนัวา่  ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศนั้น  
การจดัหาผูอุ้ปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ทางการเงินท่ีไม่สมควรจากการนั้น 

จ) ส่งเสริมเม่ือเป็นการเหมาะสมซ่ึงความมุ่งหมายของขอ้น้ี  โดยการจดัท าขอ้ตกลงหรือความตกลงทวิ
ภาคีหรือพหุภาคี  และภายในกรอบน้ีพยายามท่ีจะประกนัวา่  การจดัหาผูอุ้ปถมัภแ์ก่เด็กในอีกประเทศหน่ึงนั้นได้
กระท าโดยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอ านาจ 

ข้อ 22 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะประกนัวา่  เด็กท่ีร้องขอสถานะเป็นผูล้ี้ภยั  หรือท่ีไดรั้บการ
พิจารณาเป็นผูล้ี้ภยัตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบั ไม่วา่จะมีบิดามารดาของ
เด็กหรือบุคคลอ่ืนติดตามมาดว้ยหรือไม่ก็ตาม  จะไดรั้บการคุม้ครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมท่ี
เหมาะสมในการไดรั้บสิทธิท่ีมีอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นอนุสญัญาน้ี  และในตราสารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ  อนัเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซ่ึงรัฐดงักล่าวเป็นภาคี 

2. เพ่ือวตัถุประสงคน้ี์  รัฐภาคีจะใหค้วามร่วมมือตามท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมแก่ความพยายามใด  ๆ ของ
ทั้งองคก์ารสหประชาชาติ และองคก์ารระดบัรัฐบาล หรือองคก์ารท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาลอ่ืนท่ีมีอ านาจ  ซ่ึงร่วมมือกบั



องคก์ารสหประชาชาติในการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กเช่นวา่  และในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืน
ของครอบครัวของเด็กผูล้ี้ภยั เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นส าหรับการกลบัไปอยูร่่วมกนัใหม่เป็นครอบครัว
ของเด็ก  ในกรณีท่ีไม่สามารถคน้พบบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนๆ  ของครอบครัว  เด็กนั้นจะไดรั้บการคุม้ครอง
เช่นเดียวกบัเด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งท่ีเป็นการถาวรหรือชัว่คราวไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด  ดงัเช่นท่ีได้
ระบุไวใ้นอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 23 

1. รัฐภาคียอมรับวา่เด็กท่ีพิการทางร่างกายหรือจิต ควรมีชีวติท่ีสมบูรณ์ และปกติสุขในสภาวะท่ีประกนั
ในศกัด์ิศรี ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองและเอ้ืออ านวยใหเ้ด็กมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในชุมชน 

2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการท่ีจะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  และจะสนบัสนุนและประกนัท่ีจะ
ขยายเท่าท่ีก าลงัทรัพยากรจะอ านวย  ความช่วยเหลือซ่ึงมีการร้องขอและซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพของเด็ก  และ
สภาพการณ์ของบิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนท่ีดูแลเด็ก ไปยงัเด็กท่ีอยูใ่นเกณฑแ์ละผูท่ี้รับผิดชอบในการดูแลเด็ก 

3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ  ความช่วยเหลือท่ีใหต้ามวรรค  2 ของขอ้น้ี  เป็นการให้
เปล่าเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึงก าลงัทรัพยข์องบิดามารดา  หรือบุคคลอ่ืนท่ีดูแลเด็ก  และความ
ช่วยเหลือเช่นวา่จะถูกก าหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะประกนัวา่ เด็กพิการจะสามารถอยา่งมีประสิทธิพลท่ีจะเขา้ถึง  และไดรั้บ
การศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการดา้นการฟ้ืนฟสูภาพ การตระเตรียมส าหรับการจา้งงาน  
และโอกาสทางดา้นสนัทนาการในลกัษณะท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีเป็นไปไดใ้น
การเขา้กบัสงัคมและการพฒันาตนเอง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาทางวฒันธรรมและจิตใจดว้ย 

4. ภายใตบ้รรยากาศความร่วมมือระหวา่งประเทศ  รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสม ในดา้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั และดา้นการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ์ทางจิตวทิยา และทางการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่  และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวธีิการฟ้ืนฟกูารศึกษา  และการบริการ
ดา้นการฝึกอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยใหรั้ฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทกัษะ  และเพ่ิมพนู
ประสบการณ์ในดา้นน้ี ในเร่ืองน้ีความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาควรไดรั้บการค านึงถึงเป็นพิเศษ 

ข้อ 24 

1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บมาตรฐานสาธารณสุขท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะหาไดแ้ละส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส าหรับการบ าบดัรักษาความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟสุูขภาพ  รัฐภาคีจะพยายามด าเนินการท่ีจประกนั
วา่ไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นวา่นั้น 

2. รัฐภาคีจะใหมี้การปฏิบติัตามซ่ึงสิทธิน้ีอยา่งเตม็ท่ี  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะด าเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมดงัน้ี 

ก) ลดการเสียชีวติของทารก และเด็ก 



ข) ประกนัใหมี้การใหค้วามช่วยเหลือทางการแพทยท่ี์จ าเป็นและการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน  
โดยเนน้การพฒันาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม 

ค) ต่อสูก้บัโรคภยั  และทุพโภชนาการ  รวมทั้งท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของการดูแลสุขภาพขั้น
ปฐม ซ่ึงนอกเหนือจากวธีิการอ่ืนแลว้ยงัด าเนินการโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูพ่ร้อมแลว้  และโดยการ
จดัหาอาการท่ีถูกหลกัโภชนาการและน ้ าด่ืมท่ีสะอาดอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึงอนัตราย  และ
ความเส่ียงของมลภาวะแวดลอ้ม 

ง) ประกนัใหมี้การดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลงัคลอด 

จ) ประกนัวา่ทุกส่วนของสงัคม  โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก  จะไดรั้บขอ้มูล  ข่าวสาร  และ
เขา้ถึงการศึกษาและการสนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้พ้ืนฐานในเร่ืองโภชนาการและสุขภาพเด็ก  เร่ือง
ประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมมารดา  เร่ืองอนามยัและสุขาภิบาลสภาพแวดลอ้ม  และเร่ืองการ
ป้องกนัอุบติัเหต ุ

ฉ) พฒันาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั  การแนะแนวแก่บิดามารดาและการใหบ้ริการและ
การศึกษาในเร่ืองการวางแผนครอบครัว 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพ่ือท่ีจะขจดัทางปฏิบติัดั้งเดิมท่ีเป็นผลร้ายต่อ
สุขภาพของเด็ก 

4. รัฐภาคีรับท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่ประเทศ  เพื่อท่ีจะใหก้ารด าเนินการใหสิ้ทธิท่ียอมรับ
ในขอ้น้ีบงัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ีตามล าดบั  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีความจ าเป็นของประเทศก าลงัพฒันาจะไดรั้บการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

ข้อ 25 

รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซ่ึ้งไดรั้บการจดัโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจใหไ้ดรั้บการดูแล  การคุม้ครอง
หรือการบ าบดัรักษาสุขภาพ  ทั้งทางร่างกายหรือจิต  ในอนัท่ีจะไดรั้บการทบทวนการบ าบดัรักษาท่ีใหแ้ก่เด็กเป็น
ระยะๆตลอดจนสภาวะแวดลอ้มอ่ืนทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัดงักล่าว 

ข้อ 26 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน  ในอนัท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการประกนัสงัคม  รวมถึงการ
ประกนัภยัทางสงัคม  และจะด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือใหสิ้ทธิน้ีบงัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ีตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ 

2. ในกรณีท่ีเหมาะสม การใหป้ระโยชน์ควรค านึงถึงทรัพยากร  และสภาวะแวดลอ้มของเด็ก  และบุคคล
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็ก ตลอดจนขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องขอรับประโยชน์ซ่ึงกระท า
โดยเด็กผูน้ั้นหรือตวัแทน 



ข้อ 27 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอนัท่ีจะไดรั้บมาตรฐานของการด ารงชีวติท่ีเพียงพอส าหรับการ
พฒันาดา้นร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก 

2. บิดามารดาหรือผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบต่อเด็ก  มีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ท่ีจะจดัหาสภาพความเป็นอยูท่ี่
จ าเป็นส าหรับการพฒันาของเด็ก ทั้งน้ี ตามความสามารถและก าลงัทางการเงินของบุคคลเหล่านั้น 

3. ตามสภาวะและก าลงัความสามารถของประเทศ  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใหค้วาม
ช่วยเหลือบิดามารดา และผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบต่อเด็ก ในการด าเนินการตามสิทธิน้ี และในกรณีท่ีจ าเป็นรัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือดา้นวตัถุและแผนงานสนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นโภชนาการ เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั 

4. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  ท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเล้ียงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือ
ผูอ่ื้นท่ีมีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งท่ีอยูใ่นรัฐภาคีเองและรัฐอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมี
ความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศยัอยูใ่นรัฐอ่ืน นอกเหนือจากรัฐท่ีเด็กอาศยัอยู ่รัฐภาคีจะส่งเสริมการเขา้เป็น
ภาคีในความตกลงระหวา่งประเทศ  หรือการจดัท าความตกลงเช่นวา่นั้น  ตลอดจนการจดัท าขอ้ตกลงอ่ืนๆ  ท่ี
เหมาะสม 

ข้อ 28 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บการศึกษา  และเพ่ือท่ีจะใหสิ้ทธิน้ีบงัเกิดผลตามล าดบัและบน
พ้ืนฐานของโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั รัฐภาคีจะ 

ก) จดัการศึกษาระดบัประถมเป็นภาคบงัคบัท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ข) สนบัสนุนการพฒันาของการศึกษาระดบัมธัยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาสายสามญั
และสายอาชีพ  จดัการศึกษาใหแ้พร่หลายและเปิดกวา้งแก่เด็กทุกคน  และด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม  
เช่น การน ามาใชซ่ึ้งการศึกษาแบบใหเ้ปล่าและการเสนอใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในกรณีท่ีจ าเป็น 

ค) ท าใหก้ารศึกษาในระดบัสูงเปิดกวา้งแก่ทุกคนบนพ้ืนฐานของความสามารถ  โดยทุกวธีิการ
ท่ีเหมาะสม 

ง) ท าใหข้อ้มูลข่าวสาร  และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ  เป็นท่ีแพร่หลายและเปิด
กวา้งแก่เด็กทุกคน 

จ) ด าเนินมาตรการเพ่ือสนบัสนุนการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  และลดอตัราการออกจาก
โรงเรียนกลางคนั 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะประกนัวา่  ระเบียบวนิยัของโรงเรียนไดก้ าหนดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องเด็ก และสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาน้ี 



3. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  เพ่ือท่ีจะเก้ือกลูต่อการขจดัความเขลาและการไม่รู้หนงัสือทัว่โลก  และเอ้ืออ านวยใหไ้ดรั้บความรู้ทาง
วชิาการและทางเทคนิคและวธีิการสอนสมยัใหม่เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาจะไดรั้บ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อ 29 

1. รัฐภาคีตกลงวา่ การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่ 

ก) การพฒันาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดา้นร่างกายและจิตใจของ
เด็กใหเ้ตม็ศกัยภาพของเด็กแต่ละคน 

ข) การพฒันาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและต่อหลกัการท่ีวางไว้
ในกฏบตัรสหประชาชาติ 

ค) การพฒันาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก  เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  ภาษา และค่านิยม
ของเด็กนั้นเอง  และต่อค่านิยมของชาติท่ีเด็กนั้นอาศยัอยู่  และต่อค่านิยมของชาติถ่ินก าเนิดของเขาและ
ต่ออารยธรรมอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจากของเขาเอง 

ง) การเตรียมเด็กใหมี้ชีวติท่ีมีความรับผิดชอบในสงัคมท่ีเสรีดว้ยจิตส านึกแห่งความเขา้ใจกนั  
สนัติภาพความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษยทุ์กกลุ่มชาติพนัธ์ุ  กลุ่มคน
ชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม 

จ) การพฒันาความเคารพต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2. ไม่มีความตอนใดในขอ้น้ีหรือในขอ้  28 ท่ีจะไดรั้บการตีความใหเ้ป็นการกา้วก่ายเสรีภาพของบุคคล
และขององคก์รในการจดัตั้งและอ านวยการสถาบนัทางการศึกษา  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเคารพต่อหลกัการท่ีระบุไวใ้น
วรรค 1 ของขอ้น้ีเสมอ และต่อเง่ือนไขท่ีวา่การศึกษาท่ีใหใ้นสถาบนัเหล่านั้นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีรัฐ
ไดว้างไว ้

ข้อ 30 

ในรัฐท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ศาสนา หรือภาษา หรือกลุ่มชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมอาศยัอยู่  เด็กท่ีมาจาก
ชนกลุ่มนอ้ยนั้น  หรือท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธซ่ึงสิทธิท่ีจะปฏิบติัตามวฒันธรรม  ท่ีจะนบัถือและ
ปฏิบติัทางศาสนาหรือสิทธิท่ีจะใชภ้าษาของตนในชุมชนกบัสมาชิกอ่ืนในกลุ่มเดียวกนั 

ข้อ 31 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะมีการพกัและเวลาพกัผอ่น  การเขา้ร่วมกิจกรรมการการละเล่นทาง
สนัทนาการท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็ก และการมีส่วนร่วมอยา่งเสรีในทางวฒันธรรมและศิลปะ 



2. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก  ท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในทางวฒันธรรมและศิลปะ
และจะสนบัสนุนการใชโ้อกาสท่ีเหมาะสมเท่าเทียมกนั  ส าหรับกิจกรรมทางวฒันธรรม  ศิลปะ สนัทนาการ  และ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ข้อ 32 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และจากการ
ท างานใดท่ีน่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย  หรือท่ีขดัขวางการศึกษาของเด็ก  หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  หรือการ
พฒันาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเด็ก 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญติั บริหาร สงัคม และการศึกษาเพ่ือประกนัใหมี้การด าเนินการ
ตามขอ้น้ี เพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าวและโดยค านึงถึงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในตราสารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ รัฐภาคี
จะ 

ก) ก าหนดอายขุั้นต ่าส าหรับการรับเขา้ท างาน 

ข) ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เหมาะสมเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมง และสภาพการจา้งงาน 

ค) ก าหนดบทลงโทษหรือวธีิการลงโทษอ่ืน  ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือประกนัใหข้อ้น้ีมีผลใชบ้งัคบั
จริงจงั 

ข้อ 33 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  รวมทั้งมาตรการทางนิติบญัญติั  บริหาร สงัคม และทาง
การศึกษาท่ีจะคุม้ครองเด็กจากการใชโ้ดยผิดกฎหมายซ่ึงยาเสพติด  รวมทั้งสารท่ีมีพิษต่อจิตประสาทอ่ืนๆ  ท่ีได้
นิยามไวใ้นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และท่ีจะป้องกนัการใชเ้ด็กเพ่ือการผลิต  และคา้โดยผิด
กฎหมายซ่ึงสารเช่นวา่นั้น 

ข้อ 34 

รัฐภาคีรับท่ีจะคุม้ครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ  และการกระท าทางเพศท่ีมิชอบทุกรูปแบบ  
เพ่ือการน้ี รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศ  และมาตรการทวภิาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือป้องกนั 

ก) การชกัจูง หรือบีบบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการคา้ประเวณี  หรือการกระท าอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวกบัเพศท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และท่ีเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร 



ข้อ 35 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดบัประเทศ ระดบัทวภิาคีและพหุภาคี  เพ่ือป้องกนั
การลกัพา การขาย หรือการลกัลอบคา้เด็ก ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดหรือในรูปแบบใด 

ข้อ 36 

รัฐภาคีจะคุม้ครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดท่ีเป็นผลร้ายต่อสวสัดิภาพ
ของเด็กไม่วา่ในดา้นใด 

ข้อ 37 

รัฐภาคีประกนัวา่ 

ก) จะไม่มีเด็กคนใดไดรั้บการทรมาน หรือถูกปฏิบติั หรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต ่าชา้จะ
ไม่มีการลงโทษประหารชีวติ  หรือจ าคุกตลอดชีวติท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บการปล่อยตวัส าหรับความผิดท่ีกระท า
โดยบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี 

ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือโดยพลการ  การจบักมุกกัขงัหรือ
จ าคุกเด็กจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย  และจะใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยเท่านั้น  และใหมี้ระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยา่ง
เหมาะสม 

ค) เด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรม และดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีแต่
ก าเนิดของมนุษย ์และในลกัษณะท่ีค านึงถึงความตอ้งการของบุคคลในวยันั้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  เด็กทุกคนท่ีถูก
ริดรอนเสรีภาพจะตอ้งถูกแยกต่างหากจากผูใ้หญ่  เวน้แต่จะพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีจะไม่
แยกเช่นนั้น  และเด็กจะมีสิทธิท่ีจะคงการติดต่อกบัครอบครัวทางหนงัสือโตต้อบและการเยีย่มเยยีน  เวน้แต่ใน
สภาพการณ์พิเศษ 

ง) เด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดย
พลนั ตลอดจนสิทธิท่ีจะคา้นความชอบดว้ยกฎหมายของการริดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล  หรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง และท่ีจะไดรั้บค าวนิิจฉยัโดยพลนัต่อการด าเนินการเช่นวา่ 

ข้อ 38 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพ  และประกนัใหมี้ความเคารพต่อกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีใชบ้งัคบัรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกนัดว้ยอาวธุท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งปวงท่ีจะประกนัวา่บุคคลท่ีมีอายไุม่ถึง  15 ปี จะไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการกระท าอนัเป็นปฏิปักษต์่อกนั 



3. รัฐภาคีจะหลีกเล่ียงการเกณฑบุ์คคลใด ๆ ท่ีมีอายไุม่ถึง 15 ปี เขา้ประจ าในกองทพั ในการเกณฑบุ์คคล
ท่ีมีอาย ุ15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบุ์คคลท่ีมีอายมุากท่ีสุดก่อน 

4. ตามพนัธกรณีภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศในอนัท่ีจะคุม้ครองประชาชนพลเรือนใน
การพิพาทกนัดว้ยอาวธุนั้น  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งปวง  ท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครอง
และดูแลเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพิพาทกนัดว้ยอาวธุ 

ข้อ 39 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  ท่ีจะส่งเสริมการฟ้ืนฟทูั้งทางร่างกายและจิตใจ  และการ
กลบัคืนสู่สงัคมของเด็กท่ีไดรั้บเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ  การแสวงประโยชน์ การกระท าอนัมิชอบ  
การทรมานหรือ การลงโทษ หรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต ่าชา้โดยรูปอ่ืน  หรือการพิพาทกนัดว้ย
อาวธุ การฟ้ืนฟหูรือการกลบัคืนสู่สงัคมดงักล่าว  จะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ  การเคารพตนเอง
และศกัด์ิศรีของเด็ก 

ข้อ 40 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหา  ตั้งขอ้หา  หรือถูกถือวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญา  ท่ีจะ
ไดรั้บการปฏิบติัต่อในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความส านึกในศกัด์ิศรีและคุณค่าของเด็ก  ซ่ึงจะเสริม
ความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผูอ่ื้น  ในลกัษณะท่ีตอ้งค านึงถึงอายขุองเด็กและ
ความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมการกลบัคืนสู่สงัคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรคข์องเด็กในสงัคม 

2. เพ่ือการน้ี และโดยค านึงถึงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งของตราสารระหวา่งประเทศ รัฐภาคีประกนัวา่ 

ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา  ตั้งขอ้หา หรือถูกถือวา่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการ
กระท าหรืองดเวน้การกระท า ซ่ึงไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ  ในขณะ
ท่ีการกระท าหรือการงดเวน้การกระท านั้นเกิดข้ึน 

ข) เด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหาหรือตั้งขอ้หาวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญาอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะไดรั้บ
หลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

(1) ไดรั้บการสนันิษฐานวา่บริสุทธ์ิ  จนกวา่จะไดรั้บการพิสูจน์วา่มีความผิดตาม
กฎหมาย 

(2) ไดรั้บแจง้ขอ้หาทนัทีและโดยตรง  และในกรณีท่ีเหมาะสมโดยผา่นบิดามารดา  
หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และจะไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสม  
เพื่อการตระเตรียมและการสูค้ดีของเด็ก 

(3) ไดรั้บการตดัสินโดยไม่ชกัชา้  โดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ีมีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลาง  ในการพิจารณาความอยา่งยติุธรรมตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหมี้ความ



ช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมเวน้เสียแต่เม่ือพิจารณาเห็นวา่จะไม่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือค านึงถึงอายขุองเด็กหรือสถานการณ์บิดามารดา 
หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

(4) จะไม่ถูกบงัคบัใหเ้บิกความหรือสารภาพผิด  สามารถซกัถามหรือซกัคา้นพยาน  
และใหพ้ยานของตนเขา้มามีส่วนร่วม  และใหมี้การซกัถามพยานแทนตนภายใตเ้ง่ือนไขแห่ง
ความเท่าเทียมกนั 

(5) หากพิจารณาวา่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายอาญา  ก็ใหก้ารวนิิจฉยัหรือมาตรการใดท่ี
ก าหนดโดยผลของการวนิิจฉยันั้น ไดรั้บการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ี
มีอ านาจเป็นอิสระและเป็นกลางในระดบัสูงข้ีนไป 

(6) ใหมี้ความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า  หากเด็กไม่สามารถเขา้ใจ  หรือพดู
ภาษาท่ีใชอ้ยู ่

(7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา  ใหเ้คารพต่อเร่ืองส่วนตวัของเด็กอยา่ง
เตม็ท่ี 

3. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมใหมี้การตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวธีิพิจารณา จดัตั้งหน่วยงานและ 

สถาบนัซ่ึงจะใชเ้ป็นการเฉพาะกบัเด็กท่ีถูกกล่าวหา ตั้งขอ้หา หรือถูกถือวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญา  และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ 

ก) การก าหนดอายขุั้นต ่า  ซ่ึงเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่นั้นจะถูกถือวา่ไม่มีความสามารถท่ีจะฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาได ้

ข) เม่ือเห็นวา่เหมาะสมและเป็นท่ีพึงปรารถนา  ใหก้ าหนดมาตรการท่ีจะใชก้บัเด็กเหล่านั้น  
โดยไม่ตอ้งอาศยักระบวนการทางตุลาการ  ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่สิทธิมนุษยชนและการคุม้ครองตาม
กฎหมาย จะไดรั้บการเคารพอยา่งเตม็ท่ีอยู ่

4. การด าเนินการต่าง  ๆ เช่น ค าสัง่ใหมี้การดูแล  แนะแนว  และควบคุมการใหค้  าปรึกษา  การภาคทณัฑ์
การอุปการะดูแล  แผนงานการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ  และทางอ่ืน  นอกเหนือจากการใหส้ถาบนัเป็นผูดู้แล  
จะตอ้งมีไวเ้พ่ือประกนัวา่เด็กจะไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีเหมาะสมแก่ความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็ก และไดส้ดัส่วน
กบัทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก 

ข้อ 41 

ไม่มีส่วนใดในอนุสญัญาน้ี จะมีผลกระทบต่อบทบญัญติัใดๆ ซ่ึงชกัจูงใหสิ้ทธิของเด็กบงัเกิดผลมากกวา่
ซ่ึงอาจปรากฎอยูใ่น 

ก) กฎหมายของรัฐภาคี หรือ 



ข) กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบักบัรัฐนั้น 

 

ส่วนที ่2 

ข้อ 42 

รัฐภาคีรับท่ีจะด าเนินการใหห้ลกัการและบทบญัญติัในอนุสญัญาน้ี เป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งแก่
ผูใ้หญ่และเด็ก ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมและจริงจงั 

ข้อ 43 

1. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบความคืบหนา้ของรัฐภาคี  ในการท าใหพ้นัธกรณีซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินการตามอนุสญัญาน้ีบงัเกิดผล ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กข้ึน  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีดงัท่ีก าหนด
ไวต้่อไป 

2. ใหค้ณะกรรมการ  ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญสิบคน  ท่ีมีสถานะทางศีลธรรมสูงและเป็นท่ียอมรับใน
ความสามารถในดา้นท่ีอนุสญัญาน้ีครอบคลุมถึง  รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจากคนชาติของตน  
และสมาชิกของคณะกรรมการน้ีจะท าหนา้ท่ีในฐานะส่วนตวั ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็น
ธรรมและค านึงถึงระบบกฎหมายหลกั 

3. ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ  โดยการลงคะแนนลบัจากรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนไดห้น่ึงคน 

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการคร้ังแรก จะมีข้ึนไม่ชา้กวา่หกเดือนหลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั
และหลงัจากนั้นใหมี้การเลือกตั้งอีกทุกสองปี  อน่ึง  อยา่งนอ้ยส่ีเดือนก่อนวนัเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  เลขาธิการ
สหประชาชาติจะท าหนงัสือเชิญรัฐภาคีใหเ้สนอนามผูส้มคัรภายในสองเดือน  หลงัจากนั้นเลขาธิการฯ  จะจดัท า
รายช่ือตามล าดบัอกัษรของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอนาม  โดยระบุถึงรัฐภาคีท่ีเป็นผูเ้สนอนาม  และส่งรายช่ือไปยงัรัฐ
ภาคีอนุสญัญาน้ี 

5. การเลือกตั้งจะกระท าข้ึนในการประชุมของรัฐภาคี  ซ่ึงจดัโดยเลขาธิการฯ  ณ ส านกังานใหญ่องคก์าร
สหประชาชาติ ในการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงสองในสามของรัฐภาคี  ประกอบข้ึนเป็นองคป์ระชุมนั้น  บุคคลท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิกของคณะกรรมการ  คือ ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดและไดรั้บเสียงขา้งมากเด็ดขาดจาก
ผูแ้ทนรัฐภาคีท่ีเขา้ร่วมและออกเสียง 

6. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งใหอ้ยูใ่นวาระคราวละส่ีปี  และจะมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งซ ้ า
หากไดรั้บการเสนอนามอีก  สมาชิกหา้คนของสมาชิกทั้งหมดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในคร้ังแรกจะหมดวาระเม่ืออยู่
ในต าแหน่งครบสองปี  ประธานของท่ีประชุมจะเป็นผูเ้ลือกนามของสมาชิกทั้งหา้นั้น  โดยการจบัฉลากทนัที
หลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก 



7. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวติ  หรือลาออก  หรือประกาศวา่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการไดอี้กต่อไปไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด  รัฐภาคีท่ีเสนอนามสมาชิกผูน้ั้นจะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอีกคน
หน่ึงจากบรรดาคนชาติของตนเพื่อท าหนา้ท่ีตามวาระท่ีเหลือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

8. คณะกรรมการจะก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

9. คณะกรรมการจะเลือกเจา้หนา้ท่ีของตน โดยมีวาระสองปี 

10. การประชุมของคณะกรรมการ  โดยปกติจะจดั  ณ ส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ  หรือ ณส
ถานท่ีอ่ืนท่ีสะดวกซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเป็นประจ าทุกปีระยะเวลาการ
ประชุมของคณะกรรมการจะไดรั้บการก าหนดและทบทวนในกรณีท่ีจ าเป็น  โดยการประชุมของรัฐภาคีของ
อนุสญัญาน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของสมชัชาใหญ่ 

11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัเจา้หนา้ท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายในอนุสญัญาน้ี 

12. โดยความเห็นชอบของสมชัชาใหญ่  สมาชิกของคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตอ้นุสญัญาน้ี  จะ
ไดรั้บเงินตอบแทนจากแหล่งเงินของสหประชาชาติ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีสมชัชาใหญ่เป็นผูก้  าหนด 

 

ข้อ 44 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ  โดยผา่นเลขาธิการสหประชาชาติในเร่ืองมาตรการ
ต่างๆท่ีรัฐบาลรับเอา ซ่ึงท าใหสิ้ทธิท่ีไดรั้บการรับรองในอนุสญัญาน้ีบงัเกิดผล  และในเร่ืองความคืบหนา้ของการ
ใชสิ้ทธิเหล่านั้น 

ก) ภายในสองปี นบัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัต่อรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) ทุก ๆ หา้ปี หลงัจากนั้น 

2. รายงานท่ีท าข้ึนตามขอ้น้ี  จะระบุถึงปัจจยัและปัญหาต่างๆ  ถา้มี ท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัของการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาน้ี  ใหร้ายงานเหล่านั้นมีขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ  ส าหรับใหค้ณะกรรมการมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งการด าเนินการตามอนุสญัญาในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

3. รัฐภาคีท่ีไดเ้สนอรายงานฉบบัเร่ิมแรกท่ีสมบูรณ์ใหแ้ก่คณะกรรมการแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูล
ข่าวสารพ้ืนฐานท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้แต่ตน้อีกในรายงานฉบบัต่อๆไป ท่ีเสนอตามนยัแห่งวรรค 1 (ข) ของขอ้น้ี 

4. คณะกรรมการอาจขอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามอนุสญัญาน้ีเพ่ิมเติมจากรัฐภาคี 



5. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนต่อสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ โดยผา่นคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสงัคมทุกๆ สองปี 

6. รัฐภาคีจะท าใหร้ายงานดงักล่าว เป็นท่ีทราบกนัอยา่งกวา้งขวางในประเทศของตน 

ข้อ 45 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามอนุสญัญาอยา่งมีประสิทธิผล  และเพ่ือสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในดา้นท่ีอนุสญัญาครอบคลุมถึง 

ก) ทบวงการช านญัพิเศษต่าง  ๆ องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รอ่ืนๆ  ของ
สหประชาชาติมีสิทธิเขา้ร่วมในการพิจารณาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบญัญติัต่างๆ  ของอนุสญัญาน้ีท่ีอยูใ่น
ขอบข่ายอ านาจขององคก์รเหล่านั้น  คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านญัพิเศษ  องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ  และองคก์รท่ีมีอ านาจอ่ืนๆ  ของสหประชาชาติ  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาวา่เหมาะสมมาให้
ค  าปรึกษาเฉพาะดา้นในเร่ืองการปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ี  ในเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบข่ายอ านาจขององคก์รเหล่านั้น  
คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านญัพิเศษ  องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รของ
สหประชาชาติอ่ืนๆ  ใหเ้สนอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามอนุสญัญาในเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบข่ายกิจกรรมขององคก์ร
นั้นๆ 

ข) คณะกรรมการจะน าส่งรายงานใด  ๆ จากรัฐภาคีท่ีมีค าร้อง  หรือท่ีระบุความตอ้งการค าปรึกษา  หรือ
ความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมดว้ยขอ้สงัเกตและขอ้แนะน าของคณะกรรมการต่อค าร้องขอ  หรือขอ้ระบุความ
ตอ้งการเหล่านั้น หากมีไปยงัทบวงการช านญัพิเศษ องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รท่ีมีอ านาจ
อ่ืนๆ ตามท่ีพิจารณาเห็นเหมาะสม 

ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมชัชาใหญ่  ขอใหเ้ลขาธิการฯ  ด าเนินการศึกษาในนามของ
คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเด็ก 

ง) คณะกรรมการอาจจดัท าขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะทัว่ไป โดยอาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บตามขอ้ 44 
และ 45 ของอนุสญัญาน้ี ขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะทัว่ไปดงักล่าว จะถูกส่งไปใหรั้ฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและรายงาน
ไปยงัสมชัชาใหญ่พร้อมขอ้วจิารณ์จากรัฐภาคี หากมี 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 

ข้อ 46 

อนุสญัญาน้ีจะเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐทั้งปวง 

ข้อ 47 

อนุสญัญาน้ีตอ้งไดรั้บการสตัยาบนั เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ก็บรักษาสตัยาบนัสาร 

ข้อ 48 

อนุสญัญาน้ีจะยงัคงเปิดส าหรับการภาคยานุวติัโดยรัฐ  เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ก็บรักษา
ภาคยานุวติัสาร 

ข้อ 49 

1. อนุสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีสามสิบนบัจากวนัท่ีสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บ
ไดม้อบไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. ส าหรับแต่ละรัฐท่ีใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาน้ีภายหลงัจากการมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บไวแ้ลว้ อนุสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัคบัรัฐนั้น  ๆ ในวนัท่ีสามสิบนบัจากวนัท่ีรัฐนั้นได้
มอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสาร 

ข้อ 50 

1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอขอ้แกไ้ข และยืน่ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะตอ้งส่งขอ้แกไ้ขท่ีเสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆ พร้อมกบัค าร้องขอใหรั้ฐภาคีระบุวา่  ตนตอ้งการใหมี้การประชุม
ของรัฐภาคีเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อขอ้เสนอนั้นหรือไม่  ในกรณีท่ีภายในส่ีเดือน
นบัจากวนัท่ีไดส่้งขอ้เสนอนั้น  มีรัฐภาคีจ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงในสามเห็นดว้ยกบัการจดัประชุมดงักล่าว  
เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัประชุมภายใตก้ารสนบัสนุนของสหประชาชาติ ขอ้แกไ้ขใดๆท่ีรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ึง
เขา้ประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมไดรั้บเอาไวจ้ะถูกเสนอต่อสมชัชาใหญ่เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

2. ขอ้แกไ้ขท่ีไดรั้บการรับเอาตามวรรค 1 ของขอ้น้ี จะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติ และไดรั้บการยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่จ านวนสองในสามของรัฐภาคี 

3. เม่ือขอ้แกไ้ขน้ีมีผลใชบ้งัคบั ขอ้แกไ้ขนั้นจะมีผลผกูพนักบัรัฐภาคีท่ีใหก้ารยอมรับ  รัฐภาคีอ่ืนจะยงัคง
ผกูพนัตามบทบญัญติัของอนุสญัญาน้ีและตามขอ้แกไ้ขก่อนหนา้นั้นใด ๆ ท่ีรัฐภาคีดงักล่าวไดใ้หก้ารยอมรับแลว้ 

 

 



ข้อ 51 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวยีนใหรั้ฐทั้งปวง ซ่ึงตวับทขอ้สงวนท่ีรัฐไดก้ าหนดไวเ้ม่ือเวลาให้
สตัยาบนัหรือภาคยานุวติั 

2. หา้มมิใหต้ั้งขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และความมุ่งหมายของอนุสญัญาน้ี 

3. อาจถอนขอ้สงวนในเวลาใดก็ได ้โดยการแจง้การถอนนั้นแก่เลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงจะแจง้ใหรั้ฐ
ทั้งปวงทราบต่อไป การแจง้ดงักล่าวจะมีผลนบัแต่วนัท่ีเลขาธิการฯ ไดรั้บการแจง้นั้น 

ข้อ 52 

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสญัญาน้ี  โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ  การ
บอกเลิกจะมีผลหน่ึงปีหลงัจากวนัท่ีเลขาฯ ไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 

ข้อ 53 

เลขาธิการสหประชาชาติไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 54 

ตน้ฉบบัของอนุสญัญาน้ีซ่ึงท าไวเ้ป็นภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกตอ้ง
เท่าเทียมกนัจะเก็บรักษาไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูมี้อ านาจเตม็ท่ีลงนามขา้งทา้ยน้ีซ่ึง
ไดรั้บมอบอ านาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนไดล้งนามในอนุสญัญาน้ี 
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