ก

คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อให้
เห็ น กระบวนการของการทํ า งานตามมาตรฐาน เพื่อ ใช้ เ ป็น แนวปฏิ บั ติ สํ าหรั บ ผู้ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ส ามารถทํ า งาน
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่อาศัยอํานาจบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็น
ว่างานที่ปฏิบัตินั้น ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคอย่างใด
ข้าพเจ้า มีงานในความรับผิดชอบ คือ งานลูกเสือในจังหวัดสุพรรณบุรี และสํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ได้นําเสนอไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์
รองผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพศาล ปันแดน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 นายวั น ชั ย พั น ธ์ สิ ง ห์ จ บ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทําให้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ว่าที่ร้อยตรี
(ทรัพย์สถิตย์ ขันคํา)
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คํานํา
สารบัญ

การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การฝึกอบรมผูก้ ํากับลูกเสือขัน้ ความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓
การขอรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
การเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําปี
การอนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
การขออนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน และ ๔ ท่อน
การจัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้าประจําปี
การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
การเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือโรงเรียนในสังกัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานลูกเสือ
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เรื่อง การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผูต้ รวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
นางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ กิ จ การลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นพั ฒ นาเจริ ญ ก้ า วหน้ า และปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และเป็นไปในแนวเดียวกัน
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน
๑๓๕ โรงเรียน และสถานศึกษา ในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ ๓ อําเภอ ได้แก่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบาง
ปลาม้าและอําเภอศรีประจันต์
๓. คําจํากัดความ
ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” ๑
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. โรงเรียนส่งคํ าร้ องขอจั ดตั้ งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่ งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม
แบบฟอร์ม ที่กําหนด
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
และแต่ ง ตั้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามประเภทของลู ก เสื อ (ลู ก เสื อ /เนตรนารี สํ า รอง ลู ก เสื อ /เนตรนารี ส ามั ญ
ลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ) ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบคําร้องขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๒ มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจํานวนเด็กไม่เกินจํานวนหมู่
๒.๓ มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจํานวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
๒.๔ ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบคําร้องการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๕ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ กํ า กั บ กลุ่ ม /ผู้ กํ า กั บ กองลู ก เสื อ
๒
ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ
๑

พระราชบั ญ ญัติลู ก เสื อ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔ ลู กเสือ หมายถึง เด็ก และเยาวชนทั้ง ชายและหญิง ที่ส มัค รเป็น ลู กเสื อ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
๒
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๕ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือต้องมีคุณสมบัติ (๗) มีอายุและผ่านการฝึกอบรมของลูกเสือแต่ละประเภท
๓

๓. เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม /กองลูกเสือ และแต่งตั้งบังคับ

บัญชาลูกเสือ

๔. ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/กอง/และ ผู้บงั คับบัญชาลูกเสือ
๕. จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓

๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๑. หนังสือนําส่งจากโรงเรียนเสนอขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือแนบเอกสารดังนี้
๒. แผนภูมิการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
๓. โครงสร้างกองลูกเสือ
๔. แบบ ลส.๑ (แบบคําร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)
๕. แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)
๖. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท
๗. เอกสารอื่น ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ใช้เวลา ๓-๗ วันดําเนินการ ในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
-

๓

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด
เป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยให้ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ

แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ตัวอย่างหนังสือนํา
ที่ ศธ ๐๔๑๖๐/

โรงเรียน..............................
ตําบล............... อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เรียน ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ลส. ๑
๒. แบบ ลส. ๒

จํานวน ๒ ฉบับ
จํานวน ๘ ฉบับ

ด้ วยโรงเรี ยน............... มี ความประสงค์ ขออนุ มั ติ ตั้ งกองลู กเสื อจํ านวน ๑ กอง และแต่ งตั้ ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจํานวน ๘ ราย
ในการนี้ โรงเรียนได้แนบเอกสารขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ (ลส.๑) และใบสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(ลส.๒) มาพร้อมนี้แล้ว (รายละเอียดดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ผู้อํานวยการโรงเรียน....................................................

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน................
โทร. ๐-๓๕๑๒-๓๔๕๖ ต่อ ๙๙๙
โทรสาร ๐-๓๕๑๒-๑๑๑๑

ตัวอย่าง
แผนภูมกิ ารจัดตั้งกองลูกเสือ
โรงเรียน............................................
อําเภอ............................................จังหวัดสุพรรณบุรี
กองลูกเสือสํารอง ที่.......กลุ่มที่.....
จํานวนลูกเสือ..................คน
ผู้กํากับ....................................
รองผู้กํากับ...............................
รองผู้กํากับ...............................

กองลูกเสือสามัญ ที่.......กลุ่มที่.......
จํานวนลูกเสือ...................คน
ผู้กํากับ..........................................
รองผู้กํากับ....................................
รองผู้กํากับ...................................

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่........กลุ่มที่.......
จํานวนลูกเสือ........................คน
ผู้กํากับ..................................................
รองผู้กํากับ.........................................
รองผู้กํากับ........................................

กองลูกเสือวิสามัญที่......กลุ่มที่.......
จํานวนลูกเสือ......................คน
ผู้กํากับ...........................................
รองผู้กํากับ.....................................
รองผู้กํากับ.....................................

ฯลฯ
หมายเหตุ กองลูกเสือแต่ละประเภทแต่งตั้งได้ตามจํานวนนักเรียนที่กําหนด หากมีผู้บังคับบัญชาครบทุกกอง (ต้องมีผู้กํากับ ๑ คน และรองผู้กํากับอย่างน้อย ๒ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
โดยแต่ละคนจะต้องแต่งตั้งได้เพียงหนึ่งตําแหน่งเท่านั้น เมื่อย้ายออกจากโรงเรียนเดิมจะต้องเสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาใหม่) หรือตามความจําเป็นและความเหมาะสม แต่
ต้องขึ้นอยู่กับวุฒิลูกเสือที่ผ่านการอบรม

กองลูกเสือ

โครงสร้างกองลูกเสือ
(ประเภท)
ที่
โรงเรียน

ผู้กํากับ....................................................................
รองผู้กํากับ.............................................................
รองผู้กํากับ............................................................
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
๑....................................นายหมู่ ๑....................................นายหมู่
๒....................................
๒....................................
๓....................................
๓....................................
๔....................................
๔....................................
๕....................................
๕....................................
๖....................................รองนายหมู่ ๖....................................รองนายหมู่
หมายเหตุ
กองลูกเสือสํารอง
กองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กองลูกเสือวิสามัญ

๔

กลุ่มที่
.

.

หมู่ที่ ๓
๑....................................นายหมู่
๒....................................
๓....................................
๔....................................
๕....................................
๖....................................รองนายหมู่

ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ
๔–๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย อายุตั้งแต่ ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี๔
ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ
๖–๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วยอายุตั้งแต่ ๑๑ ปี แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี๕
ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ ๔–๘ คน
รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย อายุตั้งแต่ ๑๔ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์๖
ประกอบด้วยหมู่ลูกเสือวิสามัญจํานวนตั้งแต่ ๑๐–๔๐ คน ตามปกติมีเพียง ๒๐–๓๐ คน
แบ่ ง ออกเป็ น ชุ ด หรื อ หมู่ ตามความจํ า เป็ น และความต้ อ งการก็ ไ ด้ และควร
มีนายหมู่ ๑ คนและรองนายหมู่ ต่อลูกเสือวิสามัญ ๔–๖ คน มีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปี
แต่ไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์๗

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๓ กองลูกเสือสํารอง ข้อ ๗๒
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๔ กองลูกเสือสามัญ ข้อ ๘๔
๖
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๕ กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ข้อ ๙๔
๗
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๖ กองลูกเสือวิสามัญ ข้อ ๑๐๖
๕

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก
ได้ออก
ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ...................
ที่....................................
วันที่................................
ใบตั้งกองลูกเสือ.....................
ที่....................................
วันที่..............................
(ลงนาม)....................................

(ลส.๑)

คําร้อง
ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
เขียนที่.
วันที่
เดือน.

.พ.ศ..

ข้าพเจ้า.

.อายุ.
.ปี สัญชาติ.
.ศาสนา.
อยู่บ้านเลขที่.
.ถนน.
.ตําบล.
.อําเภอ.
จังหวัด.
.อาชีพ.
ขอยื่นคําร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

.
.

.
.
.

ข้อที่ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
.กลุม่ ที่.
.หรือกลุม่ ลูกเสือกลุม่ ที.่
.
กองลูกเสือ (ประเภท).
.กองที่.
ขึ้นที่.
.ถนน.
.ตําบล.
.
อําเภอ.
.จังหวัด.
.โทรศัพท์.
.
โดยมีความจํานงที่จะทําการฝึกอบรมเยาวชนตามหลักการและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีผู้สมัคร
เข้าเป็นลูกเสือถึงวันยื่นคําร้อง จํานวน.
.คน
กลุ่มที่.

ข้อที่ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอตั้งชื่อกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือว่า.
.ที่.
.กอง(ประเภท).

.
.เหล่า.

.

ข้อที่ 3. ในการจัดตั้งกลุม่ ลูกเสือหรือกองลูกเสือขึ้นครั้งนี้ มีผู้นามต่อไปนี้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือคือ
๑).
.มีวุฒิทางลูกเสือ.
.
.
๒).
.มีวุฒิทางลูกเสือ.
๓).
.มีวุฒิทางลูกเสือ.
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)..........................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.
.)
(ผู้อํานวยการโรงเรียน.
.)
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ลูกเสือตามลําดับ
.

.

หมายเหตุ ใบสมัครให้ทํา ๓ ฉบับ เก็บไว้ที่กองลูกเสือ ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับ ส่งอําเภอและจังหวัด โดยให้ถือใบสมัครนี้
เป็นทะเบียนของอําเภอและจังหวัด สําหรับ ร.ร. ที่สังกัดคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทํา ๒ ฉบับ

(ลส.๒)

คําร้อง
ใบสมัครเป็นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าทีล่ ูกเสือ

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก
ได้ออก
ใบแต่งตั้งตําแหน่ง...................
……………………………………………
ที่....................................
วันที่................................
(ลงนาม)....................................

เขียนที่.
วันที่
เดือน.

.พ.ศ..

ข้าพเจ้า.

.อายุ.
.ปี สัญชาติ.
.ศาสนา.
อยู่บ้านเลขที่.
.ถนน.
.ตําบล.
.อําเภอ.
จังหวัด.
.อาชีพ.
ขอยื่นคําร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด
ข้อที่ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็น
.กลุ่มที่.
ผู้กํากับลูกเสือ(ประเภท).
. กองที่.
เหล่า.
.สังกัด.
รองผู้กํากับลูกเสือ(ประเภท).
. กองที่.
.กลุ่มที่.
เหล่า.
.สังกัด.
หรือ (ตําแหน่งอื่นๆ) .
ข้อที่ 2. ปัจจุบันข้าพเจ้ายังไม่มีวุฒิทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด
ข้อที่ 3. ข้าพเจ้ามีวุฒิทางลูกเสือ ดังนี้
ข้าพเจ้าผ่านการฝึกอบรมผู้กาํ กับลูกเสือ(ประเภท).
.ขัน้ .
รุ่นที่.
.ณ.
.ระหว่างวันที่.
.
ข้อที่ 4. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และข้าพเจ้ายอมประพฤติ
ตนตามวินัยแบบธรรมเนียมและข้อบังคับของลูกเสือทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม).
.ผู้ยื่นใบสมัคร
(.
.)
ข้าพเจ้า.
.ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่.
.
ขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นผูม้ ีความประพฤติดี เป็นผู้มีศาสนา และมีอาชีพเป็นหลักฐานเป็นผู้เสียสละและอุทิศ
ตนเพื่ออบรมเด็ก และยังไม่มตี ําแหน่งทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด ข้อความตามที่ผู้สมัครกล่าวข้างต้น
นั้นถูกต้องทุกประการ
(ลงนาม).
.ผู้รับรอง
(.
.)
(ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กํากับกลุ่มขึ้นไป)

หมายเหตุ ใบสมัครให้ทํา ๓ ฉบับ เก็บไว้ที่กอง ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับ ส่งอําเภอและจังหวัด โดยให้ถือใบสมัครนี้ เป็นทะเบียน
ของอําเภอและจังหวัด สําหรับ ร.ร. ที่สังกัดคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทํา ๒ ฉบับ

เรื่อง การฝึกอบรมผูก้ ํากับลูกเสือขัน้ ความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผูต้ รวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
นางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กิจการลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาเจริญก้าวหน้า
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
บุคลากรในสังกัดที่ไม่ผ่านการอบรมขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรูช้ ั้นสูง
จํานวน ๑๓๕ โรงเรียน สถานศึกษาในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอ
บางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์
๓. คําจํากัดความ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมายความว่า ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อํานวยการลูกเสือ
โรงเรียน ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ ผู้กํากับกองลูกเสือ รองผู้กํากับกองลูกเสือ กองลูกเสือ
นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ๘
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. เสนอโครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (แต่ละประเภท) เพื่อขออนุมัติโครงการ และ
คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรม๙ ต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ และเสนอขออนุญาตจัดฝึกอบรม และขออนุมัติเลขรุ่นการอบรม ต่อสํานักงานลูกเสือจังหวัด๑๐ โดยต้องเสนอ
ล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย ๓๐ วัน๑๑ และต้องมีข้อความต่อไปนี้
๑.๑ ชื่อผู้อํานวยการฝึกอบรม พร้อมทั้งวุฒิทางลูกเสือ
๑.๒ รายชื่อคณะผู้ให้การฝึกอบรม
๑.๓ จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ควรเกินกองละ ๔๐ คน )
๑.๔ สถานที่ฝึกอบรม
๑.๕ ระยะเวลาฝึกอบรม และตารางการฝึกอบรมประจําวัน
๑.๖ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมที่แต่ละคนจะต้องเสีย๑๒

_______________________________________________________________________________

๘

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๕)ข้อ ๗ (๖) ข้อ ๙ (๖)
๑๑
หนังสือสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ ๕๔๐๐๐/๑๓๘๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๑๒
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์
พ.ศ ๒๕๒๑ ข้อ ๔ (๓) ๘ ให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตามสมควรเพื่อใช้จ่ายเป็นอาหารค่าอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร และอื่นๆ กับให้เก็บเงินสมทบทุน บี-พี. จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๙

๒. เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับลูกเสือ
๓. เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุญาตจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และอนุมัติเลขรุ่นการฝึกอบรม๑๓
๔. เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ๑๔
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดส่งโครงการฝึกอบรม
ผู้กํากับลูกเสือฯ คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือฯ และเลขรุ่นการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบขออนุญาตฝึกอบรมทราบ และดําเนินการ๑๕
๗. หลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้อํานวยการฝึกอบรมทํารายงานผลการฝึกอบรม
ไปยังผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน๑๖ ทั้งนี้ให้สําเนารายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดทราบ
ด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
๗.๑ รายชื่อผู้อํานวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร
๗.๒ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๒ ชุด
๗.๓ ความคิดเห็นทั่วไปของคณะผู้ให้การฝึกอบรม เกี่ยวกับการเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมของหลักสูตรหรือวิธีดําเนินการ มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
๘. รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖
๓.ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ พ.ศ ๒๕๒๑
๑๓

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๓) และ ข้อ ๗ (๔)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๕) คณะผู้ให้การ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้กํากับลุกเสือ (A.L.T.C.) ข้อ ๗ (๖) คณะผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) และ ข้อ ๙ (๖) คณะผู้ให้การ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
๑๕
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ หน่วยงานที่ขอเปิดการ
ฝึกอบรมได้ ได้แก่ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารหับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด
๑๖
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๘) และ ข้อ ๙ (๘)
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้อํานวยการฝึกอบรมรายงานผลไปยังผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน ผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน
๑๔

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔.๑ ขั้นความรู้ทั่วไป ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือหรือผู้สนใจใน
กิจการลูกเสือที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป17
๔.๒ ขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือหรือผู้สนใจ
ในกิจการลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป18
๔.๓ ขั้นความรู้ชั้นสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการ
อบรมขั้นความรู้เบืองต้นไม่น้อยกว่าสี่เดือน และผ่านการฝึกหัดงานขั้นที่สาม19
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๑. โครงการฝึกอบรมฯ
๒. ตารางการฝึกอบรม / กําหนดการ
๓. ร่างคําสั่งการฝึกอบรม
๔. ใบสมัคร / เอกสารแนบใบสมัคร
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ใช้เวลา ๑๕-๓๐ วันดําเนินการในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
๘. ข้อแนะนําเพิ่มเติม -

17

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ 6 (2)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ 7 (3)
19
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ 9 (3)
18

แบบฟอร์มใบสมัครอบรมลูกเสือ
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กาํ กับลูกเสือ ขั้นความรูท้ วั่ ไป (General Information Course)
ณ ค่ายลูกเสือ.
.
อําเภอ.
. จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าพเจ้า...........................................................นามสกุล..............................................................
วัน เดือน ปีเกิด............................อายุ...............ปี สัญชาติ...............................ศาสนา.......................................
ตําแหน่งหน้าที่การงาน..............................................................................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................สังกัด...........................................................
หมู่ที่............................ตําบล............................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.............................
วุฒิการศึกษา.................................................................สถาบันการศึกษา..........................................................
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course)
สถานที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................หมู่ที่....................................
ตําบล.............................................อําเภอ................. ...............................จังหวัด................................................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร........................................ E–mail………………..……..…............
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปแล้ว
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร
(...............................................)
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………................................................
ตําแหน่ง …………………………………………ขอรับรองว่า …………………...............……. เป็นผู้มีความประพฤติดี
( ……………………………………………….)
วันที่ ……….. เดือน ……………………. พ.ศ. ………………..

แบบฟอร์มใบสมัครอบรมลูกเสือ
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กาํ กับลูกเสือ.
(ประเภท)
.ขั้นความรู้เบือ้ งต้น (B.T.C)
ณ ค่ายลูกเสือ.
.อําเภอ.
.จังหวัด.สุพรรณบุรี
.
ระหว่างวันที่ .
.
ข้าพเจ้า...........................................................นามสกุล..............................................................
วัน เดือน ปีเกิด............................อายุ...............ปี สัญชาติ...............................ศาสนา.......................................
ตําแหน่งหน้าที่การงาน..............................................................................................................
สถานที่ทํางาน.............................................................................สังกัด.................................................................
หมู่ที่............................ตําบล............................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................
โทรศัพท์............................................................วุฒิการศึกษา..............................................................................
โดยได้ผ่าน การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) เมื่อวันที่
........เดือน..............................พ.ศ................... ณ ค่ายลูกเสือ............................................................
อําเภอ................................................... จังหวัด..................................................................................
มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ .
(ประเภท)
.
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) พร้อมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการสมัคร จํานวน.
.บาท
(
ตัวหนังสือ
) มาพร้อมใบสมัครนี้
สถานที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................... ตําบล.............................................
อําเภอ................................จังหวัด......................โทรศัพท์.............................. E–mail ………………....................
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ.
.
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) แล้ว โดยได้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 สําเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมฯ และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร
(...............................................)
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………................................................
ตําแหน่ง …………………………………………ขอรับรองว่า …………………...............……. เป็นผู้มีความประพฤติดี
( ……………………………………………….)
วันที่ ……….. เดือน ……………………. พ.ศ. ……………
ได้ตรวจหลักฐานการสมัครเข้าอบรม
และเงินลงทะเบียนการอบรมจํานวน ……………………บาท
ลงชื่อ.............................................ผู้รับสมัคร
(.
ตัวหนังสือ
.)
(...............................................)
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กาํ กับลูกเสือ.
(ประเภท)
.ขั้นความรู้ขนั้ สูง (A.T.C)
ณ ค่ายลูกเสือ.
.อําเภอ.
.จังหวัด.สุพรรณบุรี
.
ระหว่างวันที่ .
.
ข้าพเจ้า...........................................................นามสกุล..............................................................
วัน เดือน ปีเกิด............................อายุ...............ปี สัญชาติ...............................ศาสนา.......................................
ตําแหน่งหน้าที่การงาน..............................................................................................................

แบบฟอร์มใบสมัครอบรมลูกเสือ

สถานที่ทํางาน.............................................................................สังกัด.................................................................
หมู่ที่............................ตําบล............................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................
โทรศัพท์............................................................วุฒิการศึกษา..............................................................................
โดยได้ผ่าน การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ.
(ประเภท)
. ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................... ณ ค่ายลูกเสือ............................................................
อําเภอ................................................... จังหวัด..................................................................................
มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ .
(ประเภท)
.
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) พร้อมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการสมัคร จํานวน.
.บาท
) มาพร้อมใบสมัครนี้
(
ตัวหนังสือ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................... ตําบล.............................................
อําเภอ................................จังหวัด......................โทรศัพท์.............................. E–mail ………………....................
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ.
.
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) แล้ว โดยได้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 สําเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ.
(ประเภท)
. ขั้นความรู้ทั่วไป
 สําเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ.
(ประเภท)
. ขั้นความรู้เบื้องต้น
 สําเนาหนังสือสําคัญการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งทางลูกเสือ (ลส.๑๓)
 หนังสือรับรองการฝึกหัดงานในกองลูกเสือของผู้เข้าอบรม
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมฯ และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร
(...............................................)
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………................................................
ตําแหน่ง …………………………………………ขอรับรองว่า …………………...............……. เป็นผู้มีความประพฤติดี
( ……………………………………………….)
วันที่ ……….. เดือน ……………………. พ.ศ. ……………

ตัวอย่างหนังสือนําขออนุญาตเปิดการฝึกอบรมฯ
และขออนุมตั ิเลขรุ่น

ตัวอย่างคําสั่งขั้นความรู้ทวั่ ไป

ตัวอย่างคําสั่งขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.

ตัวอย่างคําสั่งขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.

เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน ๑๓๕
โรงเรียน ในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์
๓. คําจํากัดความ
เหรียญสดุดีลูกเสือ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง ไว้สําหรับพระราชทาน
แก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลธรรมดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศกําลังกาย
หรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ20
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
๒. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามลําดับชั้นที่เข้าเกณฑ์
๓. ตรวจสอบเอกสาร / คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ สังกัดสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๕. การเสนอขอพระราชทานแบ่ ง ออกเป็ น ฝ่ า ย ๆ 21 โดยแยกชั้ น เหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี
และเรียงลําดับผลงานอย่างชัดเจน
๖. ผลการพิ จารณาเป็นประการใด ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปการเสนอขอ
พระราชทานพร้อมกับแนบ สําเนาคําสั่งแต่งตั้งฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

20
21

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๘
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ดังนี้
๑. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ
(๑) ผู้ทําหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือ
(๒) ผู้ทําหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
(๓) ผู้ทําหน้าที่สนับสนุนกิจการลูกเสือ
๒. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๒
๓. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๓

๗. จัดส่งแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี คนละ ๑๖ ชุด พร้อมสําเนา
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา คนละ ๑ ชุด ไปยังสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
๘. สํานักงานลูกเสือจังหวัดดําเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้อํานวยการลูกเสือ
จังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ สังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
๙. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี รับรองผลงานโดยผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดลง
นาม และจัดส่งเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการพิจารณาไปสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ22 โดยเก็บสําเนาแบบ
รายงานจํานวน ๑ ชุด ไว้ ณ สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
10. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี ในราชกิจจานุเบกษา
๑๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ แจ้งผู้ทไี่ ด้รับ
พระราชทานเหรียญทราบกําหนดการ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑23
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
แบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจําปี คนละ ๑๖ ชุด และ
เอกสารประกอบคนละ ๑ ชุด
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตามปฏิทินการของจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ดําเนินการได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
ขอรับพระราชทานจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
การขอเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี ผู้ที่จะขอเลื่ยนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดีให้สูงขั้น จะต้องมี
ระยะเวลา นับจากวันที่ได้รับพระราชทานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่โดย
ละเอียด

22

ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ข้อปฏิบัติในการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ๒ ส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการขอพระราชทาน ต่อเลขาธิการคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามลําดับ
23
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อธิบายลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ไว้ใน มาตรา ๕๔ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ไว้ในมาตรา ๖๐ และ ๖๑

แบบฟอร์มการขอเหรียญลูกเสือสดุดี

แบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจําปี .............
หน่วยงาน สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี

ผ่านการอบรมประเภท
ใด

(๘)
ได้รับเครื่องหมายอะไร
ทะเบียนเลขที่

ให้ ณ วันที่

(๙)
ได้เคยเสนอขอ
พระราชทาน
พ.ศ.

(๑๐)
ได้รับ
พระราชทาน
ชั้นที่
พ.ศ.

(๑๑)
ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
(พอสังเขป)

(๑)
ลําดับ

(๒)
ชื่อ - สกุล

(๓)
สถานที่ติดต่อโดยตรง
(กรอกอย่างละเอียด พร้อมโทรศัพท์)

(๔)
ตําแหน่งหน้าที่การงาน
(สังกัดหน่วยงานใด)
หรืออาชีพที่ประกอบ

(๕)
ตําแหน่งทางลูกเสือ
หรือเนตรนารี

(๖)
หนังสือสําคัญการแต่งตั้ง
เลขที่

ให้ ณ วันที่

อาทิ ๑.
๒.
๓.
๔.

(๑๒)
สรุปผลงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (หากเป็นไปได้แยกเป็นข้อ ๆ)
บริจาคทรัพย์สว่ นตัวช่วยเหลือกิจการลูกเสือ
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป็นเจ้าของโครงการ หรือเป็นผู้ร่วมในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ
2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ให้การสนับสนุน หรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ
3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมลูกเสือ – เนตรนารี
๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ขอรับพระราชทาน
(………………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………………….
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง
(ลงชื่อ)………………………………………………
(………………………………………….)
ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ 1. ช่องที่ 6 และช่องที่ 8 กรุณาแนบสําเนาหนังสือสําคัญ และสําเนาวุฒิบัตรไปด้วย
2. ช่องที่ 12
ข้อ 1 -3 มีหลกัฐานประกอบอย่างชัดเจน โดยมีผู้ลงงนามรับรองตามประกาศฯ
ข้อ 4 มีหลักฐานประกอบโดยระบุว่า ให้การฝึกอบรมอะไรเมื่อใด โดยเรียงลําดับ วัน เดือน ปี ของการฝึกอบรม
และจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และให้ผู้อํานวยการฝึกอบรมของแต่ละครัง้ เป็นผู้รับรอง
3. ผู้ลงนามรับรองข้อความทั้งหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ หรือปฏิบัติราชการแทน
กรุณาแนบสําเนาคําสั่งไปด้วย
3.1 ส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือนายกสมาคมสโมสรลูกเสือ แลว้แต่กรณีเป็นผู้ลงนาม
3.2 ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
4. แบบรายงานให้จัดทําคนละ 12 ชุด (ไม่ต้องเย็บเล่ม) และสําเนาหลักฐานประกอบการรายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม
5. สําหรับผู้ขออเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดีจะต้องี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่ (ช่องที่12) นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด
6. แบบรายงานนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และการเขียนรายงานกรุณาทําตามรูปแบบ
๗. เอกสารที่เสนอขอพระราชทานขออนุญาตไม่ส่งคืน
http://www.scoutthailand.org/documents/infor/2.pdf แบบยื่นคําขอ

เรื่อง การขอรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน ๑๓๕
โรงเรียน ในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรี
ประจันต์
๓. คําจํากัดความ
เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึง เข็มสําหรับมอบให้แก่ลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การ
ที่ได้บําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ และยกย่องลูกเสือที่ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น24
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. แจ้งหลักเกณฑ์การขอเข็มบําเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ25
๒. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามลําดับชั้นที่
เข้าเกณฑ์
๓. ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑26
๔. ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอเข็มบําเพ็ญประโยชน์ไปยังสํานักงานลูกเสือจังหวัด
๕. สํานักงานลูกเสือจังหวัดดําเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแบบคําขอจาก
ทุกสังกัดในจังหวัด และเสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดลงนาม27 จัดส่งเอกสารหลักฐานไปนังสํานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ
๖. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศลูกเสือ-เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดส่งสําเนาประกาศฯ
และเข็มบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับ และแจ้งให้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบให้ในโอกาสอันควรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
ในการบําเพ็ญประโยชน์ และถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่น ๆ สืบไป โดยหลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นให้
โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน
24

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ การขอเข็มลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์ที่จะขอได้ ดังนี้ (๑) จํานวนลูกเสือตั้งแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่ง
เข็ม (๒) จํานวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม เศษตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมี
สิทธิขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็ม
26
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ให้ผู้อํานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนหรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัดจนถึงผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
25

๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑27
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.
๒๕๕๔
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
แบบคําขอสําหรับขอเข็มลูกเสือผู้บําเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ พร้อมประวัติ
และผลการปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารีแต่ละคน
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีมติให้กําหนดเวลาขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญ
ประโยชน์จากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี ขึ้นมาเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้
ลูกเสือได้มีโอกาสรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ภายในปีการศึกษา และแก้ไขระเบียบเสียใหม่ ฉะนั้น ในปีนี้
และปีต่อไป ขอให้จังหวัดและโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติดําเนินการตาม
กําหนดเวลานี้ด้วย
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
1. เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีสามชั้นคือ
ชั้นที่หนึ่ง พื้นสีแดง
ชั้นที่สอง พื้นสีขาว
ชั้นที่สาม พื้นสีน้ําเงิน
2. การขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีเกณฑ์ ดังนี้
2.๑ จํานวนลูกเสือตั้งแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสทิ ธิขอได้หนึ่งเข็ม
๒.2 จํานวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อ
หนึ่งเข็มเศษตั้งแต่ห้าคนสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็ม
ข้อบังคับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/guide.pdf

แบบรายงานสําหรับขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๑ และชัน้ ที่ ๒
ขอเข็มชัน้ ที.่ ......................
โรงเรียน.........................................................................มีจํานวนลูกเสือ, เนตรนารีทั้งสิ้น.........................คน
ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่................. เดือน..................................พ.ศ. ...................
ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ เมื่อวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ...................
๑. ข้าพเจ้า.....................................................นามสกุล.............................................อายุ........................ปี
เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................กําลังศึกษาชั้น..............................
เชื้อชาติ................สัญชาติ....................ศาสนา.......................ปัจจุบันเป็น (ลูกเสือ, เนตรนารี)…………………
เป็นลูกเสือสํารอง ตั้งแต่วันที่...... เดือน…………... พ.ศ ............. ถึงวันที่………. เดือน................. พ.ศ ...............
เป็นลูกเสือสามัญ ตั้งแต่วันที่....... เดือน……….……พ.ศ ............. ถึงวันที่………. เดือน..................พ.ศ ...............
เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่วันที่.......เดือน……….พ.ศ ...... ถึงวันที่.......... เดือน………........ พ.ศ ...............
เป็นลูกเสือวิสามัญ ตั้งแต่วันที่......เดือน……...พ.ศ ............. ถึงวันที่......... เดือน..................พ.ศ ...............
รวมเวลาเป็นลุกเสือ,เนตรนารี......................................................ปี........................เดือน.......................วัน
๒. ได้บําเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดี สมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่น ๆ คือ (ยกตัวอย่างประกอบ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๓. ได้ช่วยเหลือบิดามารดา หรือผู้ปกครองในกิจกรรมต่าง ๆ ทางบ้านเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ
(ยกตัวอย่างประกอบ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๔. ได้ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ (ยกตัวอย่างประกอบ)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๕. ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่น หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
(ยกตัวอย่างประกอบ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้บําเพ็ญประโยชน์
(........................................................)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).........................................................ขอรับรองว่าลูกเสือ, เนตรนารี ที่มี
นามข้างต้นนี้ได้บําเพ็ญประโยชน์ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ จริง
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตําแหน่ง.....................................................................

สําหรับขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓
โรงเรียน................................................................มีจํานวนลูกเสือ, เนตรนารีทงั้ สิ้น.........................คน
๑. ข้าพเจ้า......................................................................นามสกุล.............................................อายุ........................ปี
เกิดวันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ. ....................กําลังศึกษาชั้น..............................
เชื้อชาติ...................สัญชาติ.........................ศาสนา.......................ปัจจุบันเป็น (ลูกเสือ, เนตรนารี)…………………
เป็นลูกเสือสํารอง ตั้งแต่วันที่...... เดือน…………... พ.ศ ............. ถึงวันที่………. เดือน................. พ.ศ ..........
เป็นลูกเสือสามัญ ตั้งแต่วันที่....... เดือน……….……พ.ศ ............. ถึงวันที่………. เดือน.................. พ.ศ ..........
เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่วันที่.......เดือน……….พ.ศ ...... ถึงวันที่.......... เดือน………........ พ.ศ ..........
เป็นลูกเสือวิสามัญ ตั้งแต่วันที่......เดือน……...พ.ศ ............. ถึงวันที่......... เดือน.................. พ.ศ ..........
รวมเวลาเป็นลุกเสือ,เนตรนารี......................................................ปี........................เดือน.......................วัน
๒.ได้บําเพ็ญตนเป็นลูกเสือทีด่ ี สมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่น ๆ คือ (ยกตัวอย่างประกอบ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๓. ได้ช่วยเหลือบิดามารดา หรือผู้ปกครองในกิจกรรมต่าง ๆ ทางบ้านเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ
(ยกตัวอย่างประกอบ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๔. ได้ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ (ยกตัวอย่างประกอบ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๕. ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่น หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
(ยกตัวอย่างประกอบ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้บําเพ็ญประโยชน์
(........................................................)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).........................................................ขอรับรองว่าลูกเสือ, เนตรนารี ที่มีนาม
ข้างต้นนี้ได้บําเพ็ญประโยชน์ตามข้อบังคับคณะลุกเสือแห่งชาติ ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ จริง
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตําแหน่ง...................................................................

เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน ๑๓๕ โรง และสถานศึกษา
ในเขตอําเภอรับผหิดชอบ ได้แก่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ และอําเภอบางปลาม้า
๓. คําจํากัดความ
เหรียญลูกเสือยั่งยืน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในราชการให้แก่
บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ทํางานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ28
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
2. โรงเรียนส่งแบบรายงาน ยย.1 และ ยย.2 มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายงานแก่สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
5. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง29
6. สํานักงานลูกเสือจังหวัด เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
ยั่งยืนพร้อมเอกสารประกอบต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี30
5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551 มาตรา 61
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561
6. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
1. แบบ ยย. ๑ และ แบบ ยย. ๒ สําหรับผูข้ อ จํานวน ๒ ชุด
2. แบบยย. 4 และ แบบ ยย.๕ สําหรับเจ้าหน้าที่
28

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561 ข้อ ๘
ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่
สมควรขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
30
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561 ข้อ 7
สํานักงานลูกเสือจังหวัด เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนพร้อมเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี
29

7. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตามปฏิทินการขอ จากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ดําเนินการได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
ขอพระราชทานจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-

ภาพถ่าย
สวมเครื่องแบบลูกเสือ
ขนาด ๒ นิ้ว

แบบ ยย. ๑

(ไม่สวมหมวกและแว่นตา)

แบบคําขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจําปี ๒๕๖๒
เขียนที่ ..............................................
..............................................
..............................................
วันที่............. เดือน ......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
เรียน เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด/ผู้อํานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ้า (ชื่อ-ชื่อสกุล) ชื่อ....................................................... ชื่อสกุล.......................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Name-Surname) Name ……………………………… Surname………………………………
ปัจจุบันมีตําแหน่งทางลูกเสือ ............................................................. สังกัด สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขบัตรประชาชน..................................................... เกิดวันที่ (วัน-เดือน-ปี พ.ศ.)......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) .........................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่ ....................... หมู่ที่ ....................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด...................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อไป
เลขที่ ....................... หมู่ที่ ....................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด...................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ-ชื่อสกุล ................................................................... ความสัมพันธ์ ................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .............................................. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................................

-๒ปัจจุบันประกอบอาชีพ……………………………………………… ตําแหน่ง..........................................................
สถานที่ทํางานปัจจุบัน เลขที่ .................. หมู่ที่ ............................ ตรอก/ซอย .................................................
ถนน................................. ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ........................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ้างอิง
๑. ชื่อ-ชื่อสกุล ................................................................... ความสัมพันธ์ ......................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................
๒. ชื่อ-ชื่อสกุล ................................................................... ความสัมพันธ์ ......................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................
ข้อมูลด้านลูกเสือ
ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือครั้งแรกในตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในตําแหน่ง ..................................................................................................................
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยคําสั่ง...................................................
ผู้ตรวจการลูกเสือ ในตําแหน่ง ..................................................................................................................
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยคําสั่ง...................................................
กรรมการลูกเสือ
ในตําแหน่ง ................................................................................................................
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง
๐ เป็นการแต่งตั้งโดยคําสั่ง...................................................
อาสาสมัครลูกเสือ

ในตําแหน่ง ..................................................................................................................

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ในตําแหน่ง ..................................................................................................................
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ .................. เดือน ............................................ พ.ศ. ...........................
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องรวมเป็นระยะเวลาในการเป็นบุคลากรทางการลูกเสือทั้งสิ้น
............................. ปี ......................... เดือน .................... วัน โดยข้าพเจ้าได้กระทําความดีความชอบเป็น
ประโยชน์แก่กิจการลูกเสือจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มีรายละเอียดตามแบบ
รายงานตามเอกสารแนบ
ข้าพเจ้าผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ / ผู้กํากับลูกเสือ / วิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นสูงสุดในชั้น
............................................................ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ .............. ท่อนครั้งแรกในวันที่ ..............
และครั้งหลังสุดในวันที่ ..............................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ ทํ า งานด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือเคยได้รับโทษอาญา
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๓ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบแบบคําขอ จํานวน ๒ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ใช้ติดแบบคําขอ (สวมเครื่องแบบลูกเสือ)
สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานของรัฐ
สําเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางลูกเสืออย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
๐ สําเนา ลส.๑๓ ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
๐ สําเนาคําสั่งแต่งตั้งตําแหน่งทางลูกเสือ
๐ สําเนาบัตรประจําตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจการลูกเสือหรือกรรมการลูกเสือ
๐ เอกสารอื่น.......................................................................................................................................
สําเนาเอกสารแสดงวุฒิทางลูกเสือขั้นสูงสุด
เอกสารการตรวจสอบอาชญากรรมซึ่งออกโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แบบรายงานการกระทําความดีความชอบเป็นโประโยชน์แก่กิจการลูกเสือจํานวน .................. หน้า

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสํานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้งสิน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบคําขอนี้เป็นความจริงและครบถ้วน และข้าพเจ้าทราบดีว่า
หากระบุข้อความผิดจากความเป็นจริงจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ลายมือชื่อผู้ขอ ..............................................................
(............................................................)
วันที่ .......... / ............................ / ................
เพื่อโประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้าพเจ้า
แจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นเอกสารส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่
อยู่ในครอบครองของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบหรือคัดสําเนา ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ดําเนินการได้ตามที่สํานักงานลูกเสือแห่งชาติมีวินิจฉัย
ลายมือชื่อผู้ขอ ..............................................................
(............................................................)
วันที่ .......... / ............................ / ................

-๔-

ส่วนของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ/สํานักงานลูกเสือจังหวัด/สํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง (ตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๑)
คณะกรรมการได้ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ .........../...................... เมื่อวันที่ ........................................
มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. ด้านเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร จํานวน ................. รายการ ประกอบด้วย
๐ ........................................................................................................................
๐ ........................................................................................................................
เอกสารมีความน่าสงสัยในความถูกต้อง จํานวน .............. รายการ ประกอบด้วย
๐ .........................................................................................................................
๐ .........................................................................................................................
๒. ด้านคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังนี้
๐ ........................................................................................................................
๐ ........................................................................................................................
๓. ด้านความดีความชอบ
ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังนี้
๐ ........................................................................................................................
๐ ........................................................................................................................

เห็นควร
ส่งคืนผู้ร้องขอหรือขอเอกสารเพิ่มเติมและส่งกลับมาภายในวันที่ ...................................
เห็นควรลงนามรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
อื่น ๆ ....................................................................................................................................
..............................................................
(...........................................................)
ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่.......................................................

-๕-

เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด...................../ผู้อํานวยการ
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ขอ ............................................. ตําแหน่ง ...................................... สังกัด............................
เป็นบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ส่งคืนผู้ยื่นคําร้องหรือขอเอกสารเพิ่มเติมและส่งกลับมาภายในวันที่ ....................................................
๐ ทั้งนี้ให้ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
/หัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัด
/ผู้อํานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ดําเนินการแจ้งผลตามแบบ ยย.๔ ภายใน ๗ วัน
อื่นๆ ....................................................................................................................................................
..............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
วันที่........./......................./..............

แบบรายงานการกระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่กิจการลูกเสือ
เพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจําปี .................................................
ของ (ชื่อ-ชื่อสกุล) .................................................................
ปีที่ ๑ พ.ศ. ............................................
กิจกรรมหรือการกระทํา

หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์

ผลดีต่อกิจการลูกเสือ

ปีที่ ๒ พ.ศ. ..............................
กิจกรรมหรือการกระทํา

หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์

ผลดีต่อกิจการลูกเสือ

ปีที่ ๓ พ.ศ. ..............................
กิจกรรมหรือการกระทํา

หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์

ผลดีต่อกิจการลูกเสือ

ปีที่ ๔ พ.ศ. ..............................
กิจกรรมหรือการกระทํา

หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์

หมายเหตุ รายงานจํานวน ๑๕ ปี

ผลดีต่อกิจการลูกเสือ

เรื่อง การเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําปี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มกาจการลู กเสื อให้ เจริ ญก้ าวหน้ า และเป็ นไปตามความมุ่ งหมายของคณะ
กรรมการบริหารลูกเอแห่งชาติ
2. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน ๑๓๕ โรง และสถานศึกษา
ในเขตรับผิดชอบได้แก่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ และอําเภอบางปลาม้า
3. คําจํากัดความ
เงินบํารุงลูกเสือ ได้แก่ เงินค่าบํารุงประจําปีที่เก็บจากลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลุกเสือ ผู้ตรวจการลุกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ กรรมการลูกเสือพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ31
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. แจ้งเวียนโรงเรียนในสังกัดจัดเก็บเงินค่าบํารุงลูกเสือประจําปี
2. หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากองลู ก เสื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา จัดเก็บเงินบํารุงลูกเสือและเนตรนารี จากลูกเสือ32 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ33 ในสังกัด ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี จัดส่งสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา34
3. สํานักงานเขตหักเงินในส่วนกองลูกเสือไว้35 แล้วนําส่งเงินให้สํานักงานลูกเสือจังหวัด
4. สํานักงานลูกเสือจังหวัดหักเงินในส่วนกองลูกเสือ36 แล้วนําส่งเงินจํานวนที่ให้สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค
5. สํานักงานศึกษาธิการภาค นําส่งเงินบํารุงต่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
31

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ 20
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๑ เงินบํารุงลูกเสือ
เก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท
33
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ 22 เงินค่าบํารุ ง
ประจําปีของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ กําหนดปีละ 10 บาท เมื่อชําระ
ครบ 10 ปี แล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือจําชําระเงินค่าบํารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 100 บาทก็ได้
34
ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุงเนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ขั้นที่ ๑ วรรค ๒ ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน 3.15 บาทต่อคน แล้วนําส่งเงินที่
เหลือจํานวน ๑.85 บาทให้สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
35
ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุงเนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ขั้นที่ ๒ ให้สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน 0.36 บาทต่อคน แล้ว
36
ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุงเนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ขั้นที่ ๓ ให้สํานักงานลูกเสือจังหวัดหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน 0.36 บาทต่อคน และนําส่งเงินที่
เหลือจํานวน 1.13 บาทให้สํานักงานศึกษาธิการภาค
32

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบั งคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิ ชาพิเศษลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๐๙
2. ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุง
เนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
6. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
1. บร. ๑
๑. บร. 1. ป.
2. บร. ๒. ป.
3. บร. 3
4. บร. 4
7. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
กําหนดระยะเวลาเก็บเงินบํารุงลูกเสือ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี
8. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง
ความตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ได้บัญญัติให้ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ นํ า
กฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๐๗ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษและเครื่องแบบเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๒๐ ได้
กําหนดให้มีการเก็บเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุงเนตรนารี และได้กําหนดสัดส่วนและลําดับในการนําส่งเงิน
บํารุงลูกเสือและเงินบํารุงเนตรนารีเป็นการทั่วไป

เรื่อง การอนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานของกองลูกเสือเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
2. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จํานวน
๑๓๕ โรง และสถานศึกษาในเขตอําเภอรับผิดชอบ ได้แก่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ และอําเภอ
บางปลาม้า
3. คําจํากัดความ
ใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงลูกเสือ (ลส.19) หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ออกให้แก่ผู้ที่ชําระเงิน
ค่าบํารุงลูกเสือ 37
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์
2. สํานักงานลูกเสือเขตตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบ บส.1
3. สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอนัมติให้ซื้อโดยออกเป็น แบบ บส.1 อ. ให้กับ
สถานศึกษา และนําส่งสําเนา แบบ บส.1 อ. ให้กับร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค.
4. ให้กองลูกเสือนําใบอนุญาต บส.1 อ. ไปติดต่อขอซื้อแบบ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่า
บํารุงลูกเสือ ณ ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค.
5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๐๙
2. ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุง
เนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.๑๙
ใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงลูกเสือ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
6. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
1. บส.๑
๒. บส.๑ อ
7. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
3-5 วันทําการ
8. ข้อแนะนําเพิม่ เติม

เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ
๓. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง
๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
บุคลากรในสังกัด
พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
จํานวน ๓ คน
๒. ครูผู้สอน
จํานวน ๕ คน
๓. ผู้สนับสนุน
จํานวน ๒ คน
๓. คําจํากัดความ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ดี เ ด่ น หมายถึ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นลู ก เสื อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยความเต็มใจ และเสียสละ อุทิศให้แก่กิจการลูกเสืออย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สมควรได้รับการยกย่อง
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. รับเรื่องจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๔. จัดส่งเอกสารตามแบบที่กําหนด พร้อมผลงาน ไปยังสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๕. สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ส่ ง สํ า เนาประกาศสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เรื่ อ งการ
คัดเลือก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี และใบประกาศเกียรติคุณ
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ส่งสําเนาประกาศให้กับ
ผู้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา และมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในโอกาสอั น สมควรแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ
และเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป เช่น ในวันสําคัญทางการลูกเสือ
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๑. แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบผบ.ลส.๑)
๒. รายละเอียดผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.๒)
๓. แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.๓)
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตามปฏิทิน เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคมของทุกปี

๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
- แนวทางการพิจารณาผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากผลงานของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทผู้บริหาร
๑. ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ และได้รับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ๓ ท่อน
๒. มียุทธศาสตร์ในการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาในสังกัด
๓. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษา
4. เป็ นผู้ มี ส่ วนร่ วมในการจั ดกิ จกรรมลู กเสื อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของลู กเสื อทั้ งใน
และนอกสถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
ประเภทผู้สอน
๑. ผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่ง ในระดับลูกเสือ ๔ ประเภท ได้แก่
ประเภทสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และประเภทวิสามัญ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ในแต่ละ
ประเภท
๒. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทางลูกเสือ และยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
๓. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
4. เป็นผู้จัดและ/หรือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยระดม
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. ดํ าเนินการจั ดกิ จกรรมร่ วมกับผู้ บังคั บบัญชาลูกเสื อและสมาชิกล๔กเสื อให้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคม
โลก และมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เป็นผู้ประพฤติตนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
ประเภทผู้สนับสนุน
๑. ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือระดับผู้นํา ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ๒ ท่อน หรือผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ สํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ อย่างใดอย่างหนึ่ง
และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๒. มีผลงานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้อุทิศตนด้วยความเลื่อมใสในกิจกรรมลูกเสือด้วยการเสียสละ
กําลังกาย สติปัญญาและ/หรือทรัพย์สิน
3. มี นโยบายและ/หรื อแนวคิ ดในการส่ งเสม สนั บสนุ น และมี ส่ วนร่ วมต่ อกิ จกรรมลู กเสื อ
ในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

5. เป็นผู้ประพฤติตนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
หมายเหตุ กรณีผู้ที่ยื่นขอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี และเคยได้รับการ
คัดเลือกแล้ว ในประเภทผู้บริหาร และประเภทผู้สอน ให้ งดเว้น เป็นเวลา ๒ ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นผลงานเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปีต่อไปได้ ยกเว้น ประเภทผู้สนับสนุน

แบบ ผบ.ลส. ๑
แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประเภท  ผู้บริหาร  ผู้สอน
 ผู้สนับสนุน

รูปถ่าย
เครื่องแบบลูกเสือ
ขนาด ๒ นิ้ว ๑ ภาพ
(หน้าตรงไม่สวมแว่นตา
และสวมผ้าผูกคอ
ตามสังกัด ลส.๑๓)

___________________________________
๑. หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑.๒ หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุชื่อ)...................................................................................................
๒. ประวัติทั่วไป
๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
๒.๒ เกิดวันที่.................เดือน..............................พ.ศ.......................อายุ...............................ปี
๒.๓ ภูมิลําเนา บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ซอย............................................................
ถนน...............................................แขวง/ตําบล................................................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..................................มือถือ...............................E-MAIL.....................................
๒.๔ ตําแหน่งหน้าที่การงาน.......................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................มือถือ................................E-MAIL....................................
๒.๕ วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................ปีการศึกษา..................................
จากสถาบัน.......................................................................................................................
๓. ประวัติทางลูกเสือ
๓.๑ ตําแหน่งทางลูกเสือ...........................................................................................................
๓.๒ วุฒิทางลูกเสือ
๓.๒.๑.................................................................................................................................
๓.๒.๒.................................................................................................................................
๓.๒.๓.................................................................................................................................
๓.๒.๔.................................................................................................................................
๓.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ....................................ปี
๓.๔ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุเฉพาะวันเริ่มต้น และวัน
สิ้นสุดของการดํารงตําแหน่ง และหน่วยงานของแต่ละตําแหน่ง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓.๕ โครงการ/ผลงานด้านกิจการลูกเสือดีเด่น (ผลงานที่ควบคุม สนับสนุน และดําเนินงาน
กิจการลูกเสือจนบังเกิดผลสําเร็จ หรือมีผลงานดีเด่น โดยระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่ ประโยชน์
ที่ได้รับตามแบบ ผบ.ลส. ๒)
๓.๕.๑.................................................................................................................................
๓.๕.๒.................................................................................................................................
๓.๕.๓.................................................................................................................................
๓.๕.๔.................................................................................................................................
๓.๕.๕.................................................................................................................................
๓.๕.๖.................................................................................................................................
๓.๕.๗.................................................................................................................................
๓.๕.๘.................................................................................................................................
๓.๖ โครงการ/ผลงานดีเด่นด้านอื่น ๆ ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตําแหน่งทางลูกเสือ.......................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้การสนับสนุน
(..................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................
(หัวหน้าหน่วยงาน)
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(...................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................
(ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ)

แบบ ผบ.ลส. ๒
รายละเอียดผลงานของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประเภท  ผูบ้ ริหาร  ผู้สอน  ผู้สนับสนุน
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทางลูกเสือ

โครงการดีเด่นเกี่ยวกับลูกเสือ

ผลที่ได้รบั

(แบบ ผบ.ลส.๓)

แบบประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประเภท  ผู้บริหาร  ผู้สอน  ผู้สนับสนุน
ชื่อ- นามสกุล .
ตําแหน่งหน้าที่การงาน .
สังกัดหน่วยงาน . สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ตําแหน่งทางลูกเสือ .
ข้อที่
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการคุณลักษณะกิจกรรม
- คุณธรรมและจรรยามารยาท
- มนุษยสัมพันธ์
- ภาวะความเป็นผู้นํา
- การวางแผน/การทํางานเป็นระบบ
- ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
- ความเสียสละ/การบําเพ็ญประโยชน์
- การตัดสินใจแก้ปัญหา
- การสนับสนุน/การให้ความร่วมมือ
- การประสานงานกับหน่วยงานอื่น
- คุณภาพของผลงาน
คะแนนรวม

.
.
.
.

ข้อละ 10 คะแนน หมายเหตุ

คะแนนการประเมิน
ต้องไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80

ความเห็นของผู้ประเมิน……………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๔ เขตการศึกษา ได้แก่
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓. คําจํากัดความ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล หมายถึง
คณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการลบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
255638
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 39
๒. สํ า นั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ประชาสั ม พั น ธื รั บ สมั ค รกรรมการ โดยแจ่ ง
หนังสือเวียนประชาสัมพัยนธ์รับสมัครไปยังหน่วยงานลูกเสือในสังกัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบ 255640
๔. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลการคัดเลือก และจัดส่งรายชื่อพร้อม
ใยบสมัครไปยังสํานักงานลูกเสิอแห่งชาติ
๕. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติคําสั่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 4 ปี41
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการบริห ารลูกเสือแห่งชาติ ว่ าด้วยการฝึ กอบรมบุ คลากรทางการ
ลูกเสือ พ.ศ. 2556
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๑. ใบสมัครดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
มีกําหนดแต่งตั้งในทุกๆ ๔ ปี และมีระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 30-90 วัน
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม

เรื่อง การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลุกเสือให้มคี ณ
ุ วุฒิที่สูงขึน้ เหมาะสมทีจ่ ะปฏิบัติกิจกรรมใน
กิจการลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ
๓. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๔ เขตการศึกษา ได้แก่
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓. คําจํากัดความ
การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ 42
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. โรงเรียนในสังกัดรายงานการผ่านการฝึกอบรมของผู้บังคับบัญ๙ลุกเสือในสังกัด และ
ผ่านการตรวจขั้นที่ ๔ ขั้นปฏิบัติงานโดยผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองผลการปฏิบัติงาน
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตรวจสอบเอกสารโดย
แบบ ก-ฉ และเอกสารหลักฐานต่างๆ 43
3. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งคระกรรมการดํานเนิการตรวจ โดยให้ตรวจ
กองลูกเสือ ณ โรงเรียนที่เสนอขอตรวจ โดยกําหนดวัน เวลา ในเดือนนั้น
๔. การรายงานผลการตรวจขั้นที่ ๕ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ ๕ ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไป
ตรวจพิจารณา และเสนอผลการตรวจ ขึ้นไปตามลําดับขั้น จนถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อ
อนุมัติ
๕. เมื่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งคําสําเนาสั่งแต่งตั้งและหนังสือ
สําคัญแต่งตั้งให้สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
6. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการส่งคําสั่งแต่งตั้งและหนังสือสําคัญให้
โรงเรียน
๕. ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ พ.ศ ๒๕๒๑

2. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแผนการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๑
3. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน และการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์
4.ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ พ.ศ.2556
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๓.๑ หนังสือนําส่ง
๓.๒ บัญชีรายชื่อผู้เสนอขอตรวจขั้นที่ ๕
๓.๓ คําสั่งแต่งตั้งผู้ประเมิน
๓.๔ แบบรายงานผู้ตรวจจะเป็นผู้นํามาให้ผู้ขอรับการประเมินกรอกโดยตรง 44
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
30 วัน
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
๑. การปฏิบตั กิ ารก่อนที่จะขอให้ผทู้ รงคุณวุฒิมาตรวจ
๑.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ ๔ (A.T.C.) มาแล้วให้นํา
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปดําเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย ๔ เดือน
นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
๑.๒ เมื่อครบเวลา ๔ เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะได้รับ
การตรวจขั้นที่ ๕ ได้แล้ว ให้เสนอรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแนบหลักฐานคือ แบบ ลส.๑๒ ลส.๑๓ และวุฒิบัตรการผ่าน
การฝึกอบรมขัน้ ความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรูช้ ั้นสูงชั้นสูง (A.T.C.)
๑.๓ การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
จะต้องดําเนินการภายในกําหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
๒. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ
๒.๑ ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม
๒.๒ เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย เช่น เอกสารหลักฐาน ใบสําคัญต่างๆให้เป็น
ปัจจุบัน
๒.๓ เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ ไม้พลอง
ไม้ง่ามเชือก รอก ไม้ทูนศีรษะ เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ
๒.๔ เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม (สําหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
วิสามัญ) การประชุมนายหมู่ (เตรียมพร้อมที่จะสาธิตให้ผทู้ รงคุณวุฒิประเมินด้วย)
๓. คุณสมบัติของผู้รบั การตรวจ
๓.๑ บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔
เดือน และไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C. )
๓.๑.๑ ขั้นที่ ๑ คือ ขั้นความรู้ทั่วไป ระยะเวลาการฝึก ๑ วัน
๓.๑.๒ ขั้นที่ ๒ คือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก ๓ -๔ วัน
๓.๑.๓ ขั้นที่ ๓ คือ ขั้นฝึกหัดงาน ระยะเวลาการฝึก ๔ เดือน
๓.๑.๔ ขั้นที่ ๔ คือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาการฝึก ๗ – ๘ วัน

๓.๑.๕ ขั้นที่ ๕ คือ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล หลังการฝึกอบรม ขั้น ๔
มาแล้ว ๔ เดือน
๓.๒ เป็นบุคคลที่มกี องลูกเสือเป็นของตนเอง หากมีลูกเสือจํานวน ๒ หมู่ขึ้นไป ต้องขอ
จัดตั้งกองลูกเสือ ในโรงเรียนของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออื่นเป็นประจํา ในกรณีที่ไม่สามารถ
ตั้งกองลูกเสือได้ หรือโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเภทที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรูช้ ั้นสูง
(A.T.C.) มาหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด
๓.๓ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบนั โดยมีใบแต่งตั้งให้มีตําแหน่งทาง
ลูกเสือตามแบบ ลส.๑๓ เป็นหลักฐาน (ต้องมีตําแหน่งอยู่ในกองลูกเสือที่จะขอรับการตรวจขั้นที่ ๕)
๔. ลําดับขั้นตอนการตรวจ มีดงั ต่อไปนี้
๑. งานด้านธุรการของกอง
๑.๑ ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดทําไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่
๑.๒ หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ทาํ ไว้เรียบร้อยเพียงไร
๑.๓ หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดทําไว้
เรียบร้อยอย่างไร
๑.๔ สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ มีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบกันอย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร
๑.๕ สมุดบันทึกการประชุมกองของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ ต้องมี
บันทึกการประชุมกองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้ง เป็นอย่างน้อย
๑.๖ สมุดหมายเหตุรายวันของกองได้จัดทําขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็น
ปัจจุบันเพียงใด
๑.๗ สมุดประวัติของกองลูกเสือ (สมุดปูม) ได้จัดทําขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อย
เป็นปัจจุบันเพียงใด โดยให้มปี ระวัติของกองลูกเสือนั้น ไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้
กํากับคนแรก ใครเป็นรอง ผูก้ ํากับ มีจํานวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็นอย่างไร
๑.๘ เอกสารที่จําเป็นต้องนําเสนอให้ตรวจ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.๓ ,
- ใบอนุญาตตั้งกอง ลูกเสือ ลส.๑๒ , ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.๑๑ ,
- ใบแต่งตั้งผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือ ลส.๑๓ และใบเสร็จรับเงิน ลูกเสือ
ลส.๑๙
๑.๙ งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่างๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนหรือไม่
๒. งานด้านวิชาการ
๒.๑ ให้ผู้รับการตรวจขั้นที่ ๕ สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือที่
ขอรับการตรวจให้ผู้ตรวจดู ๑ ครั้ง โดยเริ่มจากพิธีเปิดประชุมกอง จนถึงพิธีปิดประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า
๖๐ นาที
ในการสาธิตการฝึกอบรมนี้ ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่า ผูร้ บั
การตรวจปฏิบตั ิถกู ต้องตามขั้นตอนทีบ่ นั ทึกในแผนการประชุมกองหรือไม่ อย่างไร
๒.๒ สมุดสะสม (เฉพาะลูกเสือสํารอง) ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือสํารอง อย่าง
น้อย หมูล่ ะ ๑ เล่ม

๒.๓ การสวนสนาม (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ตรวจดู
ความถูกต้องของการจัดขบวนสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบ วินัย การสั่งแถว ความสง่าผ่าเผย เป็น
อย่างไร การฝึกระเบียบแถว (เฉพาะลูกเสือสํารอง)
๒.๔ การสาธิตการประชุมนายหมู่ (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
วิสามัญ) ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไร การสวนสนามและ การประชุมนายหมู่ ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูอย่าง
น้อย กิจกรรมละ ๑๕ นาที
๓. การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ อย่างน้อย คนละ
๑๐ ข้อ

เรื่อง การขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน และ ๔ ท่อน
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ
๓. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
บุค ลากรในสั ง กัดจั งหวัด สุพรรณบุรี ที่ไ ด้ รั บเครื่ อ งหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่ อน และได้รั บ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
๓. คําจํากัดความ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ หมายถึง สัญลักษณ์ของผู้ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ ๕ หรือ ได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อนหรือ ๔ ท่อน
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเพื่อขอรับเครื่องหมายวุฒิแบดจ์ ๓ ท่อน , ๔
ท่อน ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็น
ผู้ตรวจสอบเบื้องต้น
๒. ส่งเอกสารและแบบรายงานส่งไปยังสํานักสํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา
ความถูกต้อง และส่งเรื่องไปยังสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๓. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่งวุฒิบัตรให้สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งวุฒิบัตรเพื่อมอบให้ผู้เสนอขอต่อไป
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
ผลการปฏิบตั งิ านด้านลูกเสือของผู้ยนื่ เสนอขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
ประกอบด้วย
๑. ส่วนที่ ๑ บันทึกข้อความและรายงานผล
๒. ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการร่วมเป็นคณะวิทยากรให้การฝึกอบรม
๓. ส่วนที่ ๓ สําเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
๔. ส่วนที่ ๔ สําเนาหนังสือรับรอง / คําสั่ง / หนังสือเชิญ
ผลการปฏิบตั งิ านด้านลูกเสือของผู้ยนื่ เสนอขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔ ท่อน
ประกอบด้วย
๑. ส่วนที่ ๑ บันทึกข้อความและรายงานผล
๒. ส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการฝึกอบรม และร่วมเป็นคณะ
วิทยากรให้การฝึกอบรม

๓. ส่วนที่ ๓ สําเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
๔. ส่วนที่ ๔ สําเนาหนังสือรับรอง / คําสัง่ / หนังสือเชิญ
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ยังไม่สามารถกําหนดได้ เนื่องจากการดําเนินงานหลายหน่วยงาน
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
๑. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (ปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการ
ฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ไม่เกิน ๒ ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและ
ประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน มีสทิ ธิ์ใช้ผา้ ผูกคอกิลเวลล์
ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น ๔ ประเภท คือ
ผู้กํากับลูกเสือสํารอง C.W.B.
ผู้กํากับลูกเสือสามัญ S.W.B.
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.W.B.
ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.
๒. หลังจากได้รับเครี่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนไม่น้อยกว่า ๒ ปี แล้วผ่านการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ อบรม ๗ วัน ๖ คืน ได้รับวุฒิบัตรไม่แยก
ประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน)
๓. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงาน
เป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ๖ ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ ๓ ครั้ง นําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสทิ ธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.
๔ .ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
อบรม ๗ วัน ๖ คืน ได้รับวุฒบิ ัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔
ท่อน)
๕. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔ ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงาน
เป็นผู้อํานวยการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ๒ ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กํากับ
ลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ๔ ครัง้ นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสทิ ธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์
๔ ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T. การขอไม่กําหนดระยะเวลา แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เรื่อง การจัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้าประจําปี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเกจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
๒. จูงใจให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาในสังกัด บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคคลากรทางการลูกเสือทุกภาคส่วนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. คําจํากัดความ
พระมหาธีรราชเจ้า
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. เสนอโครงการการจัดงานต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
2. แจ้งเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เชิญชวนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
และออกบําเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน
3. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดําเนินงาน
4.รวบรวมรายงานผลการออกบําเพ็ญประโยชน์ เสนอผู้อํารนวยการลูกเสือจังหวัด
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
ร่างคําสั่ง
แบบตอบรับ
แบบรายงานการบําเพ็ญประโยชน์
แบบลงลายมือชื่ผู้เข้าร่วมงาน
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
ช่วงเดือน ตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม ของทุกปี
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดโครงการสร้างการบริหารงานลูกเสือให้ชัดเจน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคคลากรทางการลูกเสือทุกภาคส่วนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. คําจํากัดความ
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (ตาม พรบ.ลูกเสือ 2551)
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีในการเลือก
กรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
30 – 60 วัน
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
คณะกรรมการลุกเสือเขตมีอํานาจหน้าที่ใรการบริหารกิจการลูกเสือภายในเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดโครงการสร้างการบริหารงานลูกเสือให้ชัดเจน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคคลากรทางการลูกเสือทุกภาคส่วนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. คําจํากัดความ
คณะกรรมการลูกเสือลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรีตาม พรบ.ลูกเสือ 2551
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีในการเลือก
กรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
30 – 60 วัน
๘. ข้อแนะนําเพิม่ เติม
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการลูกเสือภายในเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง
การเดินทางไกลและแรมคืนของโรงเรียนในสังกัด
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา
ผู้ตรวจสอบ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางกมลทิพย์ พุทธจํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองและผู้อื่น รู้จักการดํารงชีวิต
และทํางานร่วมกับคนอื่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๒. ขอบเขตการดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๓. คําจํากัดความ
การเดินทางไกลและแรมคืน
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. รับเรื่องจากโรงเรียน (โรงเรียนควรเสนอก่อนล่วงหน้า ๑๕ วัน)
๒. ตรวจเอกสาร (โครงการ รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน ตารางกิจกรรม)
๓. เสนอขออนุมัติผู้มีอํานาจ
๔. แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ
๕. ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509
๖. เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ ช้
หนังสือนําส่งแนบเอกสารประกอบตามขั้นตอนการดําเนินงาน
๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
14 วันทําการ
๘. ข้อแนะนําเพิ่มเติม
การขออนุญาตเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมภายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานลูกเสือ
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ
และกําหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553
3. ข้อบั งคั บคณะกรรมการบริห ารลู กเสือแห่ งชาติ ว่ าด้ วยเข็ม ลู กเสือบําเพ็ญประโยชน์
พ.ศ. 2554
4. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
5. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552
6. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
7. ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก การฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
ทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556
8. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561
9. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ. 2553
10. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509
11. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษและเครื่องแบบ
เนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๒
12. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ พ.ศ. 2556
13. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเพื่อรับ
วูดแบดจ์ พ.ศ. 2521
14. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเพื่อรับ
วูดแบดจ์ พ.ศ. 2521 ฉบับที่ 2
15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 3
และการตรวจขั้นที่ 5 พ.ศ. 2521
16. ระเบียบการสนามสนาม การเชิญธงคณะลุกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจําจังหวัด
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง กําหนดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17. ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
18. ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุง
เนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

19. ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนําส่งเงินบํารุงลูกเสือและเงินบํารุง
เนตรนารี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
20. แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

