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ภาคผนวก 
ระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวของ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 53  ระบุไววา… เด็กและเยาวชน ซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ 

มาตรา 80 ระบุไววา…รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน…เสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 มีมาตราที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เชน  

มาตรา 13 (1) ระบุวา... บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน การ
สนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาแก
บุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

มาตรา 14 (1) ระบุวา...  บุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือ
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จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนการสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความรับผิดชอบ 

มาตรา 18 (1) ระบุวา... การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา 
ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

มาตรา 47 ระบุวา...  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 

 จากมาตราตางๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
สรุปไดวา การศึกษาปฐมวัยจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งตองมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และใหทุกสวนของสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยพอแม ผูปกครอง บุคคล และสถาบันสังคมตางๆ มี
สิทธิที่จะไดรับความรูในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 สาระสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนา
ประเทศ โดยมุงพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน  3  ดาน  คือ  สังคมคุณภาพ  
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน  ตลอดจน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง  ย่ังยืน  สามารถพึ่งตนเองไดอยางรูเทา
ทันโลก  โดยการพัฒนาคุณภาพคน  ปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู ปฏิรูป



117 

ระบบสุขภาพ สรางระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคมที่สรางหลักประกันแกคนทุก
ชวงวัย รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยสงเสริมใหสถาบัน
ครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลและพัฒนาสมาชิกในทุกๆ ดาน 

แผนการศึกษาแหงชาติ 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดกําหนดใหมีวัตถุประสงคหนึ่ง คือ 
พัฒนาคนอยางรอบดาน  และสมดุล  เพื่อ เปนฐานหลักของการพัฒนา  โดยมี
แนวนโยบายเพื่อการดําเนินการ คือ การใหพัฒนาคน ต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ใหมี
โอกาสไดเขาถึงการเรียนรู โดยตั้งเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป ทุกคน ไดรับการ
พัฒนา และเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา พรอมทั้งไดวางกรอบ
การดําเนินงานการพัฒนา และเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยไว ดังนี้ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และการเตรียมความพรอมของเด็ก
ปฐมวัย ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความรูในการเลี้ยงดูลูกแก
พอแม ผูปกครอง รวมทั้งผูที่เตรียมตัวเปนพอแม 
 2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ  ครอบคลุม
กลุมเปาหมายเพื่อพัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอยางเหมาะสม 

นโยบายของรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาในวันจันทร ที่  26  กุมภาพันธ  2544  

นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  ขอ 10.4  ดานครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  สตรี และ
ผูสูงอายุ 
(1) จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  บริการตาง ๆ  ทั้งทางดานสุขภาพ การ

วางแผนและแกไขปญหาครอบครัว 
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(2) สนับสนุนใหมีศูนยเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน  ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในชุมชน
และสถานประกอบการ 

นโยบายดานการศึกษา  ขอ 11.1 (2)  เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรม 
ในการบริหารการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา 

 นอกจากนี้ รัฐ จะตองเปนผูที่มีบทบาทโดยตรง หรือมีสวนรวมในการ
สงเสริมสนับสนุน ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสวนในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหทั่วถึง และไดมาตรฐานเทาเทียมกัน  ดังไดกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยซึ่งกําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบ
สองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 78 รัฐตองกระจาย อํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถิ่น
ไดเอง 

มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนา เด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชาย เสริมสราง และพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็ง
ของชุมชน 

มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ให
เกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการ
ฝกอาชีพ  ตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอ มาตรา 43 และ มาตรา 81 ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
 กฎหมายฉบับนี้ ไดมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไวในหลายมาตรา  ดังนี้ 

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (6) การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพ 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และ ผูดอยโอกาส 
 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น 
 (14) การสงเสริมกีฬา 
 (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

ฯลฯ 
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มาตรา  17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 (2) สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
 (6) การจัดการศึกษา 
 (18) การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 (20) การจัดใหมี พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
 (27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และ ผูดอยโอกาส 

ฯลฯ 

มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษี
อากร คาธรรมเนียม และเงินรายได ดังนี้ 
 (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับ ดังนี้ 
 (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น 

มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ 
ดังนี้ 
 (ก) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการ
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในระยะเวลา
ที่กําหนด  
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 (ข) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
 (ค) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่ป 
 (ง) ภารกิจที่ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในสี่ป 
 (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับบริการ
สาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรอุดหนุนใหเปนไปตามความ
จําเปน และความตองการของทองถิ่นนั้น  

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
1. เทศบาลตําบล 

มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น 

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
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2. เทศบาลเมือง 

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลเมือง  ที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
 (1) กิจกรรมที่ระบุในมาตรา 50 

มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
 (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
 (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

3.   เทศบาลนคร 

มาตรา 56   ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
           (1)   กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 และมาตรา 54 

พระราชบัญญัติเมืองพัทยา  พ.ศ.  2542 
มาตรา 62 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยา มีหนาที่ดําเนินการใน
เขตเมืองพัทยา ดังนี้ 
 (13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น 
 (14) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือ
ของเมืองพัทยา 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 (5) การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น 
 (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ 
หรือบุคลากรใหตามความจําเปน และเหมาะสม 

มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
 (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ 
 (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

มาตรา 82 องคการบริหารสวนตําบล อาจมีรายได ดังนี้ 
 (6) รายไดอ่ืนตามที่รับบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
 (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 
 


