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คู่มือปฏิบัติงานงานลูกเสือ 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ของ 

 

นายญาณวุฒิ  สังวงค์ 
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นายญาณวุฒิ  สังวงค์ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



2 
 

คำนำ 
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อให้
เห็นกระบวนการของการทำงานตามมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้พระราชบัญญัติลกูเสือ พ.ศ.2551 กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีอาศัยอำนาจ
บัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่างานที่ปฏิบัติ
นั้น ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง รวมท้ังมีปัญหาอุปสรรคอย่างใด 
  ข้าพเจ้า มีงานในความรับผิดชอบ คือ งานลูกเสือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงาน
ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรายละเอียด ข้ันตอนการดำเนินงานต่างๆ 
ได้นำเสนอไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 

คำนำ 

การขอจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสอืและแต่งตั้งผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ      1 

การขออนญุาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาเพื่อทำกิจกรรม       6 
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด 

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพือ่ประดับเครือ่งหมายวชิาพเิศษลูกเสือ       10 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ         17 
ตามระเบยีบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหง่ชาติ 
 

วิธีในการตรวจขั้นท่ี 5 ข้ันปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสอื        21 
เพื่อให้มีคุณวุฒวิูดแบดจ ์
 

การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสอืขั้นผชูวยหวัหนาผใูหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ        24 
(Assistant Leader Trainers Course) และการขอมีคุณวฒุิผูชวยหัวหนาผใูหการฝกอบรม 
ผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 
 

การขออนุมัติให้ซือ้ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสอื     29 
 

แนวทางการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารท่ีีได้รับเข็มลูกเสือบำเพญ็ประโยชน์  33 
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เรื่อง การขอจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 , 
2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64  การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพ.ศ. 2553   ข้อ 7  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเป็น    
ผู้แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด        
  
การดำเนินการขออนุมัตติั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคบับญัชาลูกเสือ 
                    1. กองลูกเสือสำรอง 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 8 – 36 คน  (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)     
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละ 4 – 6 คน รวมท้ังนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่าง
น้อย 2 หมู่   ไม่เกิน 6 หมู่  
                    2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 12 – 48 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 6 – 8 คน รวมท้ังนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่าง
น้อย 2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่ 
                    3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจำนวนลูกเสือ 8 – 48 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ  4 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสือ
อย่างน้อย  2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่ 
                   4. กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจำนวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน ไม่เกิน 40 คน อายุ 16 – 25 ปี 
หรือกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญตอ้ง
มีลูกเสือวิสามัญหมู่ละ 4 – 6 คน รวมท้ังนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย 
 

                   ในการดำเนินการ ให้โรงเรียนรับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือ โดยใช้แบบ ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็น
ลูกเสือ เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือ  โดยกองลูกเสือ 1 กอง ต้องมี    
ผู้กำกับกอง 1 คน และมีรองผู้กำกับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน (วิธีปฏิบัติของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ) 
 
การขออนมุัติตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งต้ังผู้กำกบักลุ่ม รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสอื 
                   การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น  2 
ลักษณะ คือ 
                   1. กลุ ่มลูกเสือที ่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือสำรอง          
กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง  รวม 4 กอง 
                    2. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไป หรือ
มีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง เป็น 1 กลุ่ม 
จะต้องมีผู้กำกับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้กำกับกลุ่มเป็นผู้ช่วย 
                   ****กรณีโรงเรียนมีจำนวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูก เสือก่อน   
เมื่อมีกองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ                                 
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คุณสมบัติของผู้บังคบับัญชาลูกเสือ  
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563 ข้อ 4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์   
ในกรณีที่ ไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  สามารถเขียนคำร้องใบ ลส.2 มาขอแต่งตั้งได้ แต่จะได้รับการ
แต่งตั้งในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสำรอง   
รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 
 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ   
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ มีอายุไมน่้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สามัญ ข้ันความรู้เบื้องต้น 
 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภท
สามัญรุ่นใหญ่  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับวุฒิบัตรการ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น 
 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ     
รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
วิสามัญ ข้ันความรู้เบื้องต้น 
 ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ มีอายุไม่น้อยกว่า 28 ปีบริบูรณ์ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
บริบูรณ์ และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
 

คุณวุฒิทางลูกเสือ 
• ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสำรอง 

• รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ต้องได้รับวุฒิบัตร  C.B.T.C.  (ลูกเสือสำรอง ข้ันความรู้เบื้องต้น) 

• ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ 

• รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร  S.B.T.C.  (ลูกเสือสามัญ ข้ันความรู้เบื้องต้น) 

• ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 

• รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร  SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น) 

• ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ 

• รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C.  (ลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรู้เบื้องต้น) 

• ผู้กำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์   

• รองผู้กำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์   
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การจัดทำเอกสารการขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาลูกเสือ 
                  1. เอกสารประกอบการขออนุญาต  ตั้งกลุ่ม / กอง / แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือ
โรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกลุ่ม/รองผู้กำกับกลุ่ม/ผู้กำกับกอง/รองผู้กำกับกอง)  ดังนี ้
            1. หนังสือนำส่ง      1  ฉบับ 
            2. แบบ ลส.๑   (แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)  1  ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม 
           3. แบบ ลส.๒   (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)        1  ฉบับ / 1 ตำแหน่ง 
           4. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท  
   5. สำเนาบัตรประชาชน                    
            6. เอกสารอื่น ๆ   (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)             
   

 2. การดำเนินการ ตั ้งกล ุ ่ม / กอง   / ผอ.ล ูกเส ือโรงเร ียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเร ียน              
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้กำกับกลุ่ม/รองผู้กำกับกลุ่ม/ผู้กำกับกอง/รองผู้กำกับกอง) 
            1. ใบขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและลงนาม
ขอตั้ง 
            2. ผู้สมัคร (ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู บุคลากร) สมัครเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส.2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน สามารถดำรงตำแหน่งทางลูกเสือได้              
เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น  
           3. รวบรวม แบบ ลส.1  และ ลส.2 พร้อมแนบสำเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสำเนาวุฒิบัตรผ่าน
การฝึกอบรมฯ (ทำอย่างละ 2 ฉบับ) ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัด 1 ชุด เก็บไว้โรงเรียน 1 ชุด 
           4. สำนักงานลูกเสือจังหวัด  ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) 
และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวั ด/ผู้รับมอบ
อำนาจ) ลงนาม 
  
ข้ันตอนการดำเนินการ  
                    1. โรงเรียนส่งคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอรม์
ท่ีกำหนด 
                    2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ   
และแต่งตั ้งผู ้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ  (ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่          
และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี ้
             ๒.๑  ตรวจสอบคำร้องขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
             ๒.๒  มีจำนวนลูกเสือ  เนตรนารี  มีจำนวนเด็กไม่เกินจำนวนหมู่ 
             ๒.๓  มีจำนวนลูกเสือ  เนตรนารี  มีจำนวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 
             ๒.๔  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบคำร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
             ๒.๕  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้กำกับกลุ่ม / ผู้กำกับกองลูกเสือ   ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
             ๒.๖  เสนอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 
            ๒.๗  ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
            ๒.๘  จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเสนอขอ 
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ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
           1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
 2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 
 4. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/12vvK17SV0UnqKfOdqu0wiHPskaJTyQM7?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/12vvK17SV0UnqKfOdqu0wiHPskaJTyQM7?usp=sharing
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ขั้นตอนการขอจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 

 
 

โรงเรียน/สถานศึกษา     

ส่งคําร้อง ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด       

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 7 วัน)

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร        
ให้ถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

จัดส่งคําร้องของโรงเรียน/สถานศึกษา 

ไปยังสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 15 วัน)

เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจาํสํานักงาน 

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์

เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

ลงนาม ในแบบ ลส.

เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจาํสํานักงาน 

ลงทะเบียนข้อมูล

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/โรงเรียน ท่ีเสนอขอ
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เรื่อง การขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
เพื่อทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา        
ในข้อ 4 ระบุไว้ว่า “การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การที่หัวหน้าสถานศึกษา
หรือผู ้ที ่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย พานักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอก
สถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่ก็ได้ หรือไปทำกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพัก
แรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานท่ีตามคำสั่งในทางราชการ 
 
ข้ันตอนการดำเนินการ 
 1. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 
  (๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
  (๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
 2. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและ
นักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครอง 
 3. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 
  (๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยขออนุญาตตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
  (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน ๑ คน เป็น
ผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ต่อนักเรียนไม่
เกิน ๓๐ คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตาม
ความเหมาะสม 
  (๔) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางท่ีจะเดินทาง ยานพาหนะที่จะใช้ในการ
เดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้        ความ
ชำนาญด้วย 
  (๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ
หรือขอความร่วมมืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ กิจกรรม และสถานศึกษา
แสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกำกับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถในตำแหน่งที่เห็น
ชัดเจน กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ 
คัน ขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน สำหรับการใช้รถโดยสารต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ขึ้นไป ให้หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 
  (๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถหรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาท่ีมีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ 
  (๗) เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ    
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการเดินทางแก่นักเรียน     
และนักศึกษา เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวแก่นักเรียนและนักศึกษา      
อยู่ก่อนแล้ว 
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 3. ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต 
  (๑) หัวหน้าสถานศึกษา สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 
  (๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
  (๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย สำหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร 
 4. ให้สถานศึกษาส่งคำขออนุญาต พร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้  
 5. เมื่อกลับจากการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้วให้รายงานให้ผู้อนุญาตทราบ 
 
 กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย     
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
โดยเร็ว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 
 (1) หนังสือขออนุญาตของโรงเรียน 
 (2) โครงการ 
 (3) รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาท่ีเดินทางไปนอกสถานศึกษา 
 (4) รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาท่ีเดินทางไปนอกราชอาณาจักร 
 (5) รายชื่อครูผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมในการเดินทาง 
 (6) ตารางกิจกรรมประจำวัน 
 (7) หนังสือ/ใบตอบรับการขออนุญาตของผู้ปกครอง 
 (8) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย 
 (9) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีไปและสถานท่ีพักแรม 
 (10) อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
บทบาท/หน้าที่ของผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม  
 (๑) ดำเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู ่ในระเบียบวินัยเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและปลอดภัย 
 (๒) ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และเล่นการพนันทุกชนิด 
 (๓) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการติดต่อสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การประสานงานทุกระยะ 
 (๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทางและใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
 (๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียน
และนักศึกษาให้ผู ้ควบคุมและผู ้ช่วยผู ้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาดำเนินการรายงานต่อหัวหน้า
สถานศึกษาทราบโดยเร็ว และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
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การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
 (๑) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการ
ใช้สถานท่ี และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและท่ีพักแรม 
 (๒) จัดสถานท่ีพักแยกชาย - หญิง ให้เป็นส่วนสัด 
 (๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
 (๔) จัดเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษาระหว่าง
กระทำกิจกรรม รวมท้ังจัดรถรับ - ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 
ลงวันท่ี 15 ตุลาคม ๒๕62  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ลงวันท่ี ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๑  
 3. มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม        
ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๕๗ ท้ัง ๑๓ มาตรการ 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1F6YzgWOzYmLxUT7H1EESUYvR6ciUL94p?usp=sharing 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1F6YzgWOzYmLxUT7H1EESUYvR6ciUL94p?usp=sharing
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ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
เพ่ือทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา     

ส่งหนังสือขออนุญาต ไปยังหน่วยงานตน้สังกัด

(ก่อนวันออกเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร        

ให้ถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

เสนอเร่ืองต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาต

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รับมอบอํานาจ อนุญาต

ส่งหน้าสือแจ้งโรงเรียนทราบ

โรงเรียนพานักเรียนไปทํากิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อโรงเรียนกลับจากการพานักเรียนและนักศกึษาไปนอกสถานศึกษาแล้วให้
รายงานให้ผู้อนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน
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เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 
ประเภท สำรอง 

 

ประเภท คุณสมบัต ิ
ข้ันตอนการดำเนนิการสอบวิชาพิเศษ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 

 
สำรอง 

 

- ลูกเสือ เนตรนาร ี
 
 
- คณะกรรมการ
สอบวชิาพิเศษ 

 
 

 
- ได้สอบผ่าน ดาวดวงที่ 1 
- ผ่านพธิีเข้าประจำกอง 

 
- ประธานกรรมการ 
  ได้รับเครื่องหมายวดู
แบดจ ์2 ท่อน ในประเภท
ที่ดำเนินการสอบ 
- กรรมการ 
  ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกบั
ลูกเสือในประเภทที่
ดำเนินการ ขั้นความรู้
เบื้องต้นเปน็อยา่งตำ่ 
   ในกรณีที ่กรรมการ 
ผ่านการอบรมไมต่รงตาม
ประเภทที่ดำเนนิการสอบ 
ให้ประธานกรรมการ/
ผู้อำนวยการลูกเสือ
โรงเรียน ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติของ
คณะกรรมการการสอบ 
ว่าเป็นผู้มคีวามรู้ 
ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเฉพาะในวิชานั้น 

 
- ขออนมุัติโครงการ
สอบวิชาพิเศษ โดย
จะต้องกำหนด วนั 
เดือน ป ีที่จะ
ดำเนินการสอบ 
สถานที่สอบ มายัง
สำนักงานลูกเสือ
จังหวดั 

- แจ้งวิชาทีจ่ะสอบ
พร้อมข้อสอบภาค
ภาคทฤษฎ ีและ 
ภาคปฏบิัติของทุก
วิชา 

- แจ้งรายชือ่ลูกเสือ 
เนตรนารี ทีจ่ะ
ดำเนินการสอบ 

- สถานศึกษาออก
คำสั่งแต่งตัง้
กรรมการสอบวิชา
พิเศษพร้อมคณุวุฒิ
ทางลูกเสือ 

- หนังสือรับรอง
คุณสมบัติของ
คณะกรรมการการ
สอบ  

 
- ขออนญุาตสอบวิชา
พิเศษจากสำนักงาน
ลูกเสือจังหวดั 
ล่วงหน้ากอ่น
ดำเนินการสอบ 
อย่างนอ้ย ๑๕ วัน 

 
- รอรับหนังสือตอบ
อนุญาตให้
ดำเนินการสอบ จาก
สำนักงานลกูเสือ
จังหวดั 

 
- ดำเนินการจดัสอบ
ตามกำหนด วัน 
เดือนปี ทีก่ำหนด 

 
- เมื่อเสร็จสิ้นการ
สอบ ให้สถานศึกษา
รายงานผลการสอบ 
โดยส่งหลักฐาน
ประกอบการอนมุัต ิ
ดังนี ้
1. รายชื่อลูกเสือ 
เนตรนารี ที่เข้าสอบ 
จำนวน 2 ชดุ โดยมี
ประธาน และ
กรรมการดำเนินการ
สอบ ลงนามรับรอง
ร่วมกนัอย่างน้อย 3 
คน 

 
- สำนักงานลูกเสือ
จังหวดัพิจารณา 
อนุมัติผลการสอบ
วิชาพิเศษ และอนุมตัิ
ให้ประดับ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษ 

 
- การสอบวิชาพิเศษ
ของลูกเสือประเภท
สำรองและสามัญ ตอ้ง
ทำเรื่องขออนุญาต
ดำเนินการสอบ เมื่อ
ได้รับการตอบอนญุาต
จึงจะดำเนินการสอบ
ได ้
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เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 
ประเภท สามัญ 

 

ประเภท คุณสมบัต ิ
ข้ันตอนการดำเนนิการสอบวิชาพิเศษ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 

 
สามัญ 

 
- ลูกเสือ เนตรนาร ี
 
 
- คณะกรรมการ
สอบวชิาพิเศษ 

 
 
 
- สอบได้เครื่องหมาย ลูกเสือ
ตร ี
- ผ่านพธิีเข้าประจำกอง 
 

- ประธานกรรมการ 
  ได้รับเครื่องหมายวดูแบดจ ์
2 ท่อน ในประเภทที่
ดำเนินการสอบ 
- กรรมการผ่านการฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือในประเภทที่
ดำเนินการ ขั้นความรู้
เบื้องต้นเปน็อยา่งตำ่ 
   ในกรณีที ่กรรมการ   
ผ่านการอบรมไมต่รงตาม
ประเภทที่ดำเนินการสอบ ให้
ประธานกรรมการ/
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
ออกหนังสือรับรอง
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
สอบ    ว่าเป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเฉพาะในวิชานั้น 

 

- ขออนมุัติโครงการ
สอบวิชาพิเศษ โดย
จะต้องกำหนด วนั 
เดือน ป ีที่จะ
ดำเนินการสอบ 
สถานที่สอบ มายัง
สำนักงานลูกเสือ
จังหวดั 

- แจ้งวิชาทีจ่ะสอบ
พร้อมข้อสอบภาค
ภาคทฤษฎ ีและ 
ภาคปฏบิัติของทุก
วิชา 

- แจ้งรายชือ่ลูกเสือ 
เนตรนารี ทีจ่ะ
ดำเนินการสอบ 

- สถานศึกษาออก
คำสั่งแต่งตัง้
กรรมการสอบวิชา
พิเศษพร้อมคณุวุฒิ
ทางลูกเสือ 

- หนังสือรับรอง
คุณสมบัติของ
คณะกรรมการการ
สอบ  

 

- ขออนญุาตสอบวิชา
พิเศษจากสำนักงาน
ลูกเสือจังหวดั 
ล่วงหน้ากอ่น
ดำเนินการสอบ 
อย่างนอ้ย 15 วัน 

 

- รอรับหนังสือตอบ
อนุญาตให้ดำเนินการ
สอบ จากสำนักงาน
ลูกเสือจังหวดั 

 

- ดำเนินการจดัสอบ
ตามกำหนด วัน 
เดือนปี ทีก่ำหนด 

 

- เมื่อเสร็จสิ้นการ
สอบ ให้สถานศึกษา
รายงานผลการสอบ 
โดยส่งหลักฐาน
ประกอบการอนมุัต ิ
ดังนี ้
1. รายชื่อลูกเสือ 
เนตรนารี ที่เข้าสอบ 
จำนวน 2 ชดุ โดยมี
ประธาน และ
กรรมการดำเนินการ
สอบ ลงนามรับรอง
ร่วมกนัอย่างน้อย 3 
คน 
 

 

- สำนักงานลูกเสือ
จังหวดัพิจารณา 
อนุมัติผลการสอบ
วิชาพิเศษ และอนุมตัิ
ให้ประดับ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษ 

 

- การสอบวิชา
พิเศษของลูกเสือ
ประเภทสำรอง
และสามัญ ต้องทำ
เร่ืองขออนุญาต
ดำเนินการสอบ 
เมื่อได้รับการตอบ
อนุญาตจึงจะ
ดำเนินการสอบได ้
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เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 
ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ 

 

 
 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ
ข้ันตอนการดำเนนิการสอบวิชาพิเศษ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

 
สามัญรุ่นใหญ ่

 
- ลูกเสือ เนตรนาร ี
 
 
 
- คณะกรรมการสอบ
วิชาพิเศษ 

 

 
 
- สอบผ่านเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 
- ผ่านพธิีเข้าประจำกอง 

 
- ประธานกรรมการ 
  ได้รับเครื่องหมายวดูแบดจ ์2 ทอ่น 
ในประเภทที่ดำเนินการสอบ 
- กรรมการ 
  ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกบัลูกเสือใน
ประเภทที่ดำเนนิการ ขั้นความรู้
เบื้องต้นเปน็อยา่งตำ่ 
   ในกรณีที ่กรรมการ ผ่านการอบรม
ไม่ตรงตามประเภททีด่ำเนินการสอบ 
ให้ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ออกหนงัสือรับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการการสอบ 
ว่าเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเฉพาะในวิชานั้น 

 
- ขออนมุัติโครงการสอบ
วิชาพิเศษ ต่อผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียน 

- แจ้งวิชาทีจ่ะสอบ พร้อม
ข้อสอบที่จะดำเนินการ
สอบ 

- แจ้งรายชือ่ลูกเสือ เนตร
นารี ที่จะดำเนินการสอบ 

- ออกคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบวิชาพิเศษ
พร้อมคุณวุฒิทางลูกเสอื 

- หนังสือรับรองคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
- สถานศึกษาดำเนินการ
สอบตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการ 

 
- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้
สถานศึกษารายงานผลการ
สอบ โดยส่งหลักฐาน
ประกอบการอนมุัต ิดังนี ้
1. โครงการของ
สถานศึกษา 
2. คำสั่งรายชื่อกรรมการ
สอบ 
3. ผลการสอบของลูกเสือ 
เนตรนารี ที่เข้าสอบ 
จำนวน 2 ชดุ โดยมี
ประธาน และกรรมการ
สอบ ลงนามรับรองร่วมกนั
อยา่งน้อย 3 คน 
4. ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิัติของทุกวิชา 
 
 

 
- สำนักงานลูกเสือจังหวดั
พิจารณา อนุมตัิผลการสอบ
วิชาพิเศษ และอนุมตัิให้
ประดับเครื่องหมายวิชา
พิเศษ 

 
- การสอบวิชาพิเศษของ
ลูกเสือประเภทสามัญรุ่น
ใหญ่ และวิสามญั  
สามารถดำเนินการสอบ
ได้เลย ไมต่้องขออนญุาต 
เมื่อดำเนินการสอบเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้ทำเร่ืองขอ
อนุญาตขออนมุตัิผลการ
สอบและขอประดับ
เครื่องหมายมายัง
สำนักงานลูกเสือจังหวัด 
เพื่อพิจารณาผลการสอบ 
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เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 

ประเภท วิสามัญ 
 

 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ
ข้ันตอนการดำเนนิการสอบวิชาพิเศษ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

 
วิสามญั 

 
- ลูกเสือ เนตรนาร ี
 
 
 
- คณะกรรมการสอบ
วิชาพิเศษ 

 

 
 
- สอบผ่านเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 
- ผ่านพธิีเข้าประจำกอง 

 
- ประธานกรรมการ 
  ได้รับเครื่องหมายวดูแบดจ ์2 ทอ่น 
ในประเภทที่ดำเนินการสอบ 
- กรรมการ 
  ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกบัลูกเสือใน
ประเภทที่ดำเนนิการ ขั้นความรู้
เบื้องต้นเปน็อยา่งตำ่ 
   ในกรณีที ่กรรมการ ผ่านการอบรม
ไม่ตรงตามประเภททีด่ำเนินการสอบ 
ให้ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ออกหนงัสือรับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการการสอบ 
ว่าเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเฉพาะในวิชานั้น 

 
- ขออนมุัติโครงการสอบ
วิชาพิเศษ ต่อผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียน 

- แจ้งวิชาทีจ่ะสอบ พร้อม
ข้อสอบที่จะดำเนินการ
สอบ 

- แจ้งรายชือ่ลูกเสือ     
เนตรนารี ทีจ่ะดำเนินการ
สอบ 

- ออกคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบวิชาพิเศษ
พร้อมคุณวุฒิทางลูกเสือ 

- หนังสือรับรองคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
- สถานศึกษาดำเนินการ
สอบตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการ 

 
- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้
สถานศึกษารายงานผลการ
สอบ โดยส่งหลักฐาน
ประกอบการอนมุัต ิดังนี ้
1. โครงการของ
สถานศึกษา 
2. คำสั่งรายชื่อกรรมการ
สอบ 
3. ผลการสอบของลูกเสือ 
เนตรนารี ที่เข้าสอบ 
จำนวน 2 ชดุ โดยมี
ประธาน และกรรมการ
สอบ ลงนามรับรองร่วมกนั
อยา่งน้อย 3 คน 
4. ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิัติของทุกวิชา 
 
 

 
- สำนักงานลูกเสือจังหวดั
พิจารณา อนุมตัิผลการ
สอบวิชาพิเศษ และอนุมตัิ
ให้ประดับเครื่องหมายวิชา
พิเศษ 

 
- การสอบวิชาพิเศษของ
ลูกเสือประเภทสามัญรุ่น
ใหญ่ และวิสามญั  
สามารถดำเนินการสอบ
ได้เลย ไมต่้องขออนญุาต 
เมื่อดำเนินการสอบเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้ทำเร่ืองขอ
อนุญาตขออนมุตัิผลการ
สอบและขอประดับ
เครื่องหมายมายัง
สำนักงานลูกเสือจังหวัด 
เพื่อพิจารณาผลการสอบ 
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ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
 2. ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509         
ข้อ 143 (2) (3) 
 3. ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2528 ข้อ 3.4 
 4. ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ    
(ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2529 ข้อ 5.5 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1MAcAdK4es2yP39jKEEPxDCCsxn-L6T0C?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1MAcAdK4es2yP39jKEEPxDCCsxn-L6T0C?usp=sharing
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ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา     

จัดทําโครงการการสอนและสอบเพื่อขออนุมัติประดับเครื่องหมายวชิาพเิศษ

โรงเรียน/สถานศึกษา 

ส่งเรื่องขออนุมัติดําเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ต่อหน่วยงานต้นสงักัด
(การดําเนินการขออนุมัติสอบวิชาพิเศษลกูเสือประเภท สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ไม่ต้องส่งเรื่องขออนุมัติการสอบ)

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 7 วัน)

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

หน่วยงานต้นสังกัด

ส่งเรื่องมายัง สํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 15 วัน)

เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจาํสํานักงาน 

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์

เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

พิจารณาอนุมัติดําเนินการสอบวชิาพเิศษลูกเสือ

ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวดัอนุมัติ

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

จัดส่งเรื่องกลับไปให้ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/โรงเรยีน ท่ีเสนอขอ
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ขั้นตอนการขออนุมัติผลสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
โรงเรียน/สถานศึกษา     

ดําเนินการจัดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ตามประเภท วิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด

โรงเรียน/สถานศึกษา 

เมื่อดําเนินการสอบเสร็จแล้ว ส่งเรื่องเสนอขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ (ภายใน 5 วัน)

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 7 วัน)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้ง

ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

หน่วยงานต้นสังกัด

ส่งเรื่องมายัง สํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 15 วัน)

เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจําสํานักงาน 

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์

เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

พิจารณาอนุมัติผลสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดอนุมัติ

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

จัดส่งเรื่องกลับไปให้ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/โรงเรียน ที่เสนอขอ

โรงเรียน/สถานศึกษา 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ตามที่ได้รับการอนุมัติ
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 
 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป ข้ันความรู้เบือ้งต้น  และขั้นความรูช้ั้นสงู ผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินงานต้องสง่เอกสารเพื่อขออนุมัติจัดการฝึกอบรมถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแนบ
เอกสารประกอบคำขอ ดังนี ้
  (1) การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป  
   - ใบสมัครของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   - สำเนาบัตรประชาชน 
  (2) การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรูเ้บื้องต้น 
   - ใบสมัครของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   - สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรู้ทั่วไป 
  (3) การฝึกอบรมผุ้กำกับลูกเสือ ข้ันความรูช้ั้นสูง 
   - ใบสมัครของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   - สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบือ้งตน้ 
   - สำเนาหนังสอืสำคัญการแตง่ตั้งดำรงตำแหน่งทางลูกเสอื (ลส.13)  
   - หนังสือรับรองการฝึกหัดงานในกองลูกเสือของผู้เข้าอบรม 
 เกณฑอ์ายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผุ้กำกับลูกเสอืและบุคลากรทางการลูกเสอื ให้นับถึงวันเริ่มต้นของการ
ฝึกอบรม โดยถือเกณฑ์ดังนี ้
  (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป ตอ้งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
  (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 
 ข้ันตอนการดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (แต่ละประเภท) เพื่อขออนุมัติโครงการและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝึกอบรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอขออนุมัติต่อไปยัง
สำนักงานลูกเสือจังหวัด โดยต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 30 วัน และต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
  (1) หนังสอืนำส่ง ทางราชการ ระบ ุ
   - หลักสูตรท่ีจะดำเนินการฝึกอบรม 
   - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ควรเกินกองละ 40 คน) 
   - วัน เวลา และสถานท่ีท่ีดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
  (2) โครงการ 
  (3) ตารางการฝึกอบรม 
  (4) ร่างคำสั่งคณะผูใ้ห้การฝึกอบรม (พรอ้มไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้) 
  (5) สำเนาคุณวุฒิทางลูกเสอื ของผู้ท่ีจะไดร้ับการแต่งตั้งเปน็ผู้อำนวยการฝึกอบรม 
 2. เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจำสำนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับลูกเสือ 
 3. เสนอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการฝึกอบรม 
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 4. อนุมัติผู้อำนวยการฝึกอบรมและเลขรุ่น 
 5. แจ้งอนุมัติการฝึกอบรมและเลขรุ่นการฝึกอบรมให้หนว่ยงานท่ีขออนมัติการฝึกอบรมทราบ 
 7. หลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้ผู ้อำนวยการฝึกอบรมทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานลูกเสือเขตพื ้นที ่การศึกษาทราบ และเสนอต่อผู ้อ ำนวยการลูกเสือจังหวัดภายใน 15 วัน            
พร้อมส่งเล่มรายงานผลการฝึกอบรมรายละเอียดดังนี ้
  (1) รายชื่อผูอ้ำนวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร 
  (2) ทำเนียบคณะกรรมการรุน่ 
  (3) รายชื่อผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
  (4) ทะเบียนเลขวุฒิท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
  (5) สำเนาใบแทนวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
   (6) เงินค่าบำรงุ บี.พี. (คนละ 5 บาท) 
 8. รายงานผลการฝึกอบรมให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติทราบ ภายใน 30 วนั หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ        
พ.ศ. 2556 
 3. แนวปฏิบัต ิในการดำเนินการเกี ่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามระเบียบ   
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท่ี ศธ 5400/1381 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 
 4. หลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทที ่จ ัดการอบรม (สำรอง สามัญ สามัญรุ ่นใหญ่และวิสามัญ)            
ข้ันความรู้เบื้องต้น และข้ันความรู้ชั้นสูง 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1BBKGEr-CJmA8IEZDeR4QVscZse2-4y2Y?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBKGEr-CJmA8IEZDeR4QVscZse2-4y2Y?usp=sharing
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ขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน    

เสนอโครงการขออนุมัติการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 10 วัน)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้ง

ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

หน่วยงานต้นสังกัด

ส่งเรื่องมายัง สํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 20 วัน)

เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจําสํานักงาน 

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์

เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

พิจารณาอนุมัติโครงการ เลขรุ่น และแต่งตั้งคําสั่งผู้อํานวยการฝึกและคณะผู้ให้การฝึกอบรม

ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดอนุมัติ

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

จัดส่งเรื่องกลับไปให้ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/โรงเรียน/หน่วยงาน ที่เสนอขอ

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน 

ดําเนินการจัดการฝึกอบรม
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ขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน    

ดําเนินการอบรมเสร็จสิ้น ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

(ภายใน 15 วันหลังจากการฝึกอบรม)

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ และ
หลักเกณฑ์

หน่วยงานต้นสังกัด

ส่งเรื่องมายัง สํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจําสาํนักงาน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เสนอต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวดัทราบ

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

จัดส่งรายงานผลการฝึกอบรม พร้อมจัดส่ง ค่าบํารุง B.P. ต่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติทราบ 

ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
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เรื่อง วิธีในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการ
ลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ 

 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง ต้องเสนอขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 ข้ันปฏิบัติการและ
ประเมินผล ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดถึงผู้มีอำนาจอนุญาตกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิไปทำการตรวจก่อนรับการ
ตรวจไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังนี้ 
  (1) หลักฐานแสดงการมีตำแหน่งทางลูกเสือในกองลูกเสือที่สังกัดและขอรับการตรวจ 
  (2) หลักฐานแสดงผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นท่ีหนึ่ง ข้ันท่ีสองและขั้นท่ีสี่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน สามารถตรวจได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยมีผุ้ขอรับตรวจแต่ละครั้งไม่
เกิน 5 คน ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่มั่นใจในผลการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจจะนัดหมายเพื่อทำการตรวจ
ใหม่อีกก็ได ้
 

การตรวจข้ันปฏิบัติการและประเมินผล  
 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบในการตรวจดำเนินการตรวจเนื้อเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
  (1) การมีตำแหน่งทางลูกเสือในกองลูกเสือที่สังกัดและขอรับการตรวจ 
  (2) การมีคุณวุฒิทางลูกเสือตามประเภทท่ีขอรับการตรวจ 
  (3) การบริหารงานในกองลูกเสือที่สังกัด 
  (4) การประชุมกองลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือในกอง 
  (5) การสอนระเบียบแถวสัญญาณมือถือการสวนสนาม 
  (6) การประชุมในหมู่ตามประเภทลูกเสือ (ยกเว้นลูกเสือประเภทสำรอง) 
  (7) การสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหมู่ การจัดกิจกรรมลูกเสือและการ
ฝึกอบรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ การบำเพ็ญ
ประโยชน์ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ความร่วมมือกับบุคคลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

การรายงานผลการตรวจ 
 (1) ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรุปผลการตรวจและรายงานผลถึงผู้อนุญาตภายใน 15 วัน 
 (2) ผู้มีอำนาจอนุญาตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปทำการตรวจ รายงานผลการตรวจถึงสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติภายใน 15 วัน  
 

เอกสารประกอบการรายงานผลการตรวจ 
 (1) แบบสรุปรายงานผลการตรวจขั้นท่ี 5 (ใบขวาง) โดยประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องลงนาม
รับรองเอกสารทุกฉบับ และกรรมการตรวจลงนามท้ายชื่อผู้ขอรับการตรวจทุกคน 
 (2) แบบรายงานผลผู้รับการตรวจ 
 (3) สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ข้ันความรู้ชั้นสูง 
 (4) สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ข้ันความรู้เบื้องต้น 
 (5) สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ข้ันความรู้ท่ัวไป 
 (5) สำเนาหนังสือสำคัญการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส.13) 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 
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ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ            
พ.ศ. 2556 
 3. แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ 5400/1381                 ลง
วันท่ี 9 เมษายน 2562 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ia_KeCoEL0ttXcGbMOOt43hhuOhakFuZ?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ia_KeCoEL0ttXcGbMOOt43hhuOhakFuZ?usp=sharing
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ขั้นตอนวิธีการตรวจขั้นที่ 5  
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน    
ส่งหนังสือขอรับการประเมินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและเมินผล โดยระบุประเภทของลูกเสือ      

ต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวดั ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขัน้ที่ 5 ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน            
ก่อนวันรับการตรวจ โดยหนังสือนั้นให้ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่รับการตรวจด้วย

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
เสนอเร่ืองผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน (ไม่เกิน 5 คน)                      

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการตรวจ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ผู้ขอกําหนด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
แจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน ที่ขอรับการประเมินทราบ เตรียมรับการประเมิน

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตัง้ ลงตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 

แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน ที่ขอรับการประเมิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล

การตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจ พิจารณาและเสนอผลการตรวจฯ ขึ้นไปตามลําดับขั้น จนถึง
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนมุัต

เมื่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาตพิิจารณาอนุมัตแิล้ว ส่งสําเนาคําสั่ง

แต่งตั้งและหนังสือสําคัญแตง่ตัง้ใหส้ํานักงานลูกเสือจังหวัด

สํานักงานลูกเสือจังหวัด ส่งคําสั่งแต่งตั้งและหนังสือสาํคัญให้
โรงเรียนหน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
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เรื่อง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรม           
ผกู ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course)  

และการขอมคีุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผกู ากับลูกเสือ (A.L.T.)  
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 

 
 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant 
Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C. มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบหลักการสําคัญของการลูกเสอื
และนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาตินําไปใชในการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รับนโยบายขององคการ
ลูกเสือโลกเกี่ยวกับดานวิชาการการฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ     
และเจตคติ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม 
  (๒) ผเูขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน 
ไมนอยกวาสองป และในระยะเวลาสองปนั้นไดทําการฝกอบรมลูกเสือไดผลดีหรือเขารวมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออยางตอเนื่อง และไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน หรือขั้นความรู
ชั้นสูง ใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสามครั้ง และผูอํานวยการฝกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหนาท่ี 
  (๓) ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน และผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี สนับสนุนและอนุญาตใหเข้า
รับการฝกอบรม 
  (๔) ผู ร ับผ ิดชอบในการด ําเน ินงาน ส ําน ักงานล ูกเส ือแห งชาต ิ ส ําน ักงานล ูกเสือ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน 
  (๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที ่มีคุณวุฒิ
หัวหน้าผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
  (๖) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ัน
หัวหน้าผู ใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั ้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
(A.L.T.C.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามท่ีเห็นสมควร 
  (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูลงนามในวุฒิบัตร
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
ภายในสามสิบวัน 
  (๘) สาํนักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตร 
  (๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น 
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คุณสมบัต ิ
 ผูไดรับการแตงตั ้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant Leader 
Trainer) โดยมีอักษรยอ A.L.T. และมีสิทธิประดับเครื ่องหมายวูดแบดจสามทอน ต้องมีคุณสมบัติและ
รายละเอียดดังตอไปนี ้
  (๑) ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
  (๒) ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรู
เบื้องต้น (B.T.C.) หรือข้ันความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผกํูากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
ไมนอยกวาหกครั้ง หรือไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.) หรือข้ันความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผกํูากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
ไมนอยกวาสามครั้ง และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิชานายหมลููกเสือ วิชาอยูคายพักแรม หรือ
อื่นๆ ไมนอยกวาสามครั้ง รวมกันไมนอยกวาหกครั้ง 
  (๓) ผู อ ํานวยการสํานักเลขาธิการ ส ําน ักงานลูกเสือแห งชาติ ผู อ ํานวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี เปนผูเสนอขอรับการแตงตั้ง
ใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน        
ตามแบบท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
  (๔) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ    
สามทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุมัติและแตงตั ้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิประดับ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 
  (๕) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 
 
เอกสารประกอบการขออนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน 
 (1) หนังสือแนะนำจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี 
 (2) เอกสารสรุปข้อมูลผู้ขออนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  
 (3) สำเนาหนังสือสำคัญการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส.13) 
 (4) สำเนาใบประกาศผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม      
ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
 (5) สำเนาหนังสือสำคัญหรือคำสั่งแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิแบดจ ์2 ท่อน (W.B.) 
 (6) สำเนาบัตรประชาชน 
 (7) สำเนาบัตรประจำตัวราชการ (ถ้ามี) 
 (8) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (9) สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีจบสูงสุด 
 (10) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล / ใบสมรส (ถ้ามี) กรณีเอกสารไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน 
 (11) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ให้การฝึกอบรมฯ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ      
ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ข้อ 13 (2) 
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 (12) ในกรณีได้รับเชิญให้อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรม หนังสือเชิญและหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี
ต้องออกโดยผู้อำนวยการฝึก พร้อมกับแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม สำหรับหนังสือเชิญ
สามารถนำมาใช้เป็นผลงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 (13) กรณีใช้ผลงานการเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมลูกเสือตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ. ศ. 2556 ข้อ 13 (2) ต้องแนบโครงการพร้อมคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
  
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ         
พ.ศ. 2556 
 3. แนวปฏิบัต ิในการดำเนินการเกี ่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามระเบียบ   
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท่ี ศธ 5400/1381 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 
 4. หลักสูตรลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผกํูากับลูกเสือ (Assistant 
Leader Trainers Course) 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/146A_U934zlSSY_an0Gs0kibw09Fpl6p0?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/146A_U934zlSSY_an0Gs0kibw09Fpl6p0?usp=sharing
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ขั้นตอนการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรม           
ผกู ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course)  

 
 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน    

เสนอโครงการขออนุมัติการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ต่อสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

รับเรื่อง (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 20 วัน)

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด         
พิจารณาเสนออนุมัติโครงการ เลขรุ่น และแต่งตั้งคําสั่งผู้อํานวยการฝึกและคณะผู้ให้

การฝึกอบรมต่อเลขาธิการสํานกังานลูกเสือแห่งชาติ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พิจารณาอนุมัติโครงการ เลขรุ่น และแต่งตั้งคําสั่งผู้อํานวยการฝึกและคณะผู้ให้การฝึกอบรม

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

อนุมัติการฝึกอบรม แจ้งเร่ืองกลับมายังสํานักงานลูกเสือจงัหวัด                            
แจ้งต่อหน่วยงานผู้ขอดําเนินการอบรม

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน 

ดําเนินการจัดการฝึกอบรม เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นให้รายงานผลการฝึกอบรมมายงั
สํานักงานลูกเสือจังหวัด (ภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม)

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

ตรวจสอบการรายงานผลการฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
พิจารณาอนุมัติผลการฝึกอบรมและออกวุฒิบตัรผ่านการฝึกอบรม
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ขั้นตอนการขอมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผกู ากับลูกเสือ (A.L.T.)  
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 

 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผชูวยหัวหนา             
ผูใหการฝกอบรมผกู ากับลูกเสือมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

รวบรวมผลงานการปฏิบัตหิน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด เสนอต่อ               
สํานักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัด

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์เสนอผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด         
พิจารณาลงนามรับรองคุณสมบตัิ และผลงานการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอต่อเลขาธิการ

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พิจารณาอนุมัติคณุวฒุิผูชวยหัวหนาผใูหการฝกอบรมผกูํากับลูกเสือ (A.L.T.) 

และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

อนุมัติคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผใูหการฝกอบรมผกูํากับลูกเสือ (A.L.T.) 

และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 

แจ้งเร่ืองกลับมายังสํานักงานลูกเสือจงัหวัด แจ้งต่อหน่วยงานผู้ขอดาํเนินการอบรม

ผู้ขอมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจสามทอน
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เรื่อง การขออนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ 
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  
 การอนุมัติให้ซื ้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ของกองลูกเสือที่ขึ ้นตรงกับ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
 (1) ให้กองลูกเสือที่จะขึ้นตรงกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือถึงผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบ บส.1 โดยจะนำส่งทางไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเองหรือ
แนวทางอื่นใดตามท่ีผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
 (2) เมื่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ แบบ บส.1 ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว     
ให้ออกหนังสืออนุมัติ ตามแบบ บส. 1 ให้กับกองลูกเสือและนำส่งสำเนา แบบ บส.1 อ. ให้กับร้านค้า           
ขององค์การค้าของ สกสค. หรือแนวทางอื่นใดตามท่ีผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
 (3) ให้กองลูกเสือนำใบอนุญาตตาม ข้อ 2 ไปติดต่อขอซื้อแบบ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงลูกเสือ 
ณ ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. 
 (4) ให้ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ บส. 1 อ. กับสำเนาซึ่งได้รับจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  - เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. เก็บแบบ บส. 1 อ.     
ไว้และให้สามารถจำหน่ายได ้
   
สำนักงานลูกเสือจังหวัด  
 การอนุมัติให้ซื ้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ของกองลูกเสือที่ขึ ้นตรงกับ
สำนักงานลูกเสือจังหวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
 (1) ให้กองลูกเสือที่จะขึ้นตรงกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดมีหนังสือถึงผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด      
ตามแบบ บส.1 โดยจะนำส่งทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเองหรือแนวทางอื่นใดตามท่ี
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกำหนด 
 (2) เมื่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ แบบ บส.1 ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว     
ให้ออกหนังสืออนุมัติ ตามแบบ บส. 1 ให้กับกองลูกเสือ  และนำส่งสำเนา แบบ บส.1 อ. ให้กับร้านค้า          
ขององค์การค้าของ สกสค. หรือแนวทางอื่นใดตามท่ีผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
 (3) ให้กองลูกเสือนำใบอนุญาตตาม ข้อ 2 ไปติดต่อขอซื้อแบบ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงลูกเสือ 
ณ ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. 
 (4) ให้ร้านคา้ขององค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ บส. 1 อ. กับสำเนาซึ่งได้รับจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
  - เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. เก็บแบบ บส. 1 อ.     
ไว้และให้สามารถจำหน่ายได้
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ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509         
ข้อ 25,136 และ 137  
 2. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว ่าด้วยแนวทางการอนุมัต ิให้ซ ื ้อ แบบพิมพ์ ลส.19 
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1Zk8nRltmeHXHuZqa4bgxeXxwk0GCwnAZ?usp=sharing 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zk8nRltmeHXHuZqa4bgxeXxwk0GCwnAZ?usp=sharing
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ขั้นตอนการขออนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ 
 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน

ส่งเรื่องการขออนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด               
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง ตรวจสอบ แบบ บส.1 ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ออกหนังสืออนุมัติ            
ตามแบบ บส. 1 ให้กับกองลูกเสือและนําสง่สําเนา แบบ บส.1 อ. ให้กับร้านค้าขององค์การค้า

ของ สกสค. หรือแนวทางอื่นใดตามท่ีผู้อํานวยการลกูเสือเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน

ให้นําใบอนุญาต ไปติดต่อขอซื้อแบบ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงลูกเสอื         
ณ ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค.
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เรื่อง แนวทางการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี                
ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 

 
  เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีไว้สําหรับมอบให้แก่ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการที่ได้บําเพ็ญ
ประโยชน์ของลูกเสือ และยกย่องลูกเสือที่ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น 
  เข ็มล ูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ม ีล ักษณะเป็นร ูปกลมรีม ีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร              
ยาว ๓.๒ เซนติเมตร พื ้นลงยาสีตามชั ้นของเข็ม ริมขอบนอกเป็นสีทอง ตรงกลางมีรูปเฟลอร์เดอลีส์                
ทําด้วยโลหะสีทอง มีอักษรสีทองจารึกคําว่า “ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์” โค้งอยู่ใต้เฟลอร์เดอลีส์ 
  เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีสามชั้น คือ 
   ชั้นที่หน่ึง พื้นสีแดง 
   ชั้นที่สอง พื้นสีขาว 
   ชั้นที่สาม พื้นสีนำ้าเงิน 

 
คุณลักษณะในการขอรบัเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สาม 
1. เข็มลูกเสือบําเพญ็ประโยชน์ชั้นท่ีสามจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบท้ังห้าข้อ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นลูกเสือมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี
  (๒) บําเพญ็ตนเป็นลูกเสอืที่ดสีมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสอือื่น ๆ 
  (๓) ช่วยเหลือบิดามารดาหรอืผู้ปกครองในกิจการต่าง ๆ เปน็อย่างดีโดยสม่ำเสมอ 
  (๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสอืของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ 
  (๕) บําเพญ็ประโยชน์เป็นท่ีประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรอืต่อผูอ้ื่น หรอืกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์
 

คุณลักษณะในการขอรบัเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สอง 
2. เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบท้ังสองข้อ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  (๒) นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วได้บําเพ็ญตนตามคุณลักษณะ
ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 1 (๒) (๓) (๔) (๕) และบําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อ
ผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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คุณลักษณะในการขอรบัเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่ง 
เข็มลูกเสือบาํเพญ็ประโยชน์ชัน้ท่ีหนึ่งจะมอบให้แก่ลูกเสอืผูม้ีคุณลกษณะ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ได้รับเข็มลูกเสอืบําเพญ็ประโยชน์ชั้นที่สองมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี
  (๒) นับแต่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วได้บําเพ็ญตนตามคุณลักษณะท่ี
ได้กําหนดไว้ในข้อ 1 (๒) (๓) (๔) (๕) และบําเพ็ญประโยชน์อย่างดียิ่งเป็นท่ีประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อ
ผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 
การขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์จ านวนลูกเสือที่จะขอได้ ดังนี้ 
  (๑) จํานวนลูกเสือตั้งแตส่ิบสองคนข้ึนไปแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม 
  (๒) จํานวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม 
เศษตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเข็ม 
 
วิธีการขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  
  เมื่อลูกเสือผู้ใดมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ให้ผู้กํากับกองลูกเสือหรือผู้กํากับกลุ่ม
ลูกเสือรับรองคุณลักษณะของลูกเสือและให้ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้
เสนอขอผ่านต้นสังกัด จนถึงผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  
 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว ่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์            
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    
เอกสารเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/1pKa3q8bKMb9w0ZpldRfiuJYXy5aubclA?usp=sharing 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เอกสารเพิม่เติม 

https://drive.google.com/drive/folders/1pKa3q8bKMb9w0ZpldRfiuJYXy5aubclA?usp=sharing
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ขั้นตอนการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี 
ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน

ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนํารี ท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ บําเพ็ญประโยชน ์ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด

รับเรื่อง ดําเนินการคัดเลือกและพิจํารณําผู้มีคณุสมบัติขอรับเข็มลูกเสือบาํเพ็ญประโยชน์

เข็มบําเพ็ญประโยชน์แบ่งออกเป็นสามชั้น 

1. ชั้นท่ีหนึ่ง

2. ชั้นท่ีสอง 

3. ชั้นที่สําม

หน่วยงานต้นสังกัด

จัดส่งเอกสํารแบบรายงาน ชั้นที่หนึ่ง ช้ันที่สอง และชั้นที่สาม

ต่อ เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

จัดทําประกาศ เพื่อยกย่องลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

มอบหมายผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด

ประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือ บําเพ็ญประโยชน์



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


