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เพื�อให้ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องตน้ในการปฏิบัติงานลูกเสือ-เนตรนารี 
ซึ่งมีรายละเอียด เกี�ยวกับการดําาเนินงานกิจการลูกเสือในสํานักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดียิ่ง  
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ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร 



สารบัญ 

คูมือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร    หน้า 
1. การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ................................................................. 1 - 10
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คูมือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

 เรื่อง     การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กิจการลูกเสือในโรงเรียน และจังหวัดพัฒนาเจริญก้าวหน้า

2. ขอบเขตการด าเนินการ
              โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

3. ค าจ ากัดความ
ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา 

และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. โรงเรียนส่งค าร้องขอ จัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์ม

ที่ก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้ง

ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ) 
ดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบค าร้องขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
2.2 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเด็กไม่เกินจ านวนหมู่ 
2.3 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 
2.4 ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
2.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุม่ ผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒทิางลูกเสือ 

ขั้นความรู้เบื้องต้น 
3. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือ จังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้ งกลุ่มลูกเสือ  กองลูกเสือ และแต่งตั้ ง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
4. ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
5. จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
2. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช

2544 ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 



๒ 

6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้
6.1 หนังสือน าส่งจากโรงเรียนเสนอขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

แนบเอกสารดังนี้ 
6.1.1 แผนภูมิการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 
6.1.2 โครงสร้างกองลูกเสือ 
6.1.3 แบบ ลส. 1 (แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ) 
6.1.3 แบบ ลส. 2 (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ) 
6.1.4 วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท 
6.1.5 เอกสารอื่น ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร) 

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ใช้เวลา 15 วัน ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร
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แบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือภายในโรงเรียน 

(ตัวอย่าง) 
แผนภูมิการจัดต้ังกองลูกเสือ 

โรงเรียน...................................... 
อ าเภอ............................................ 

กองลูกเสือส ารอง ท่ี.......กลุม่ที.่....           กองลูกเสือสามัญ  ท่ี.......กลุ่มที.่......            กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที.่.......กลุ่มที.่......   กองลูกเสือวิสามัญที่......กลุ่มที ่
จ านวนลูกเสือ..................คน       จ านวนลูกเสือ...................คน จ านวนลูกเสือ........................คน      จ านวนลูกเสือ......................คน 
ผู้ก ากับ....................................  ผู้ก ากับ..........................................  ผู้ก ากับ..................................................  ผู้ก ากับ........................................... 
รองผู้ก ากับ...............................  รองผู้ก ากับ.................................... รองผู้ก ากับ.............................................    รองผู้ก ากับ..................................... 
รองผู้ก ากับ...............................         รองผู้ก ากับ...................................  รองผู้ก ากับ..............................................        รองผู้ก ากับ.................................... 

ฯ ล ฯ 

หมายเหตุ   กองลูกเสือแต่ละประเภทแต่งตั้งได้ตามจ านวนนักเรียนที่ก าหนด หากมีผู้บังคับบัญชาครบทุกกอง (ต้องมีผู้ก ากับ 1 คน และรองผู้ก ากับอย่างน้อย 2 คน โดยแต่ละคนจะต้องแต่งตั้งได้เพียง 
               หนึง่ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อย้ายออกจากโรงเรียนเดิมจะต้องเสนอขอแต่งตัง้เป็นผู้บังคับบัญชาใหม)่ หรือตามความจ าเป็นและความเหมาะสม แต่ต้องขึ้นอยู่กับวฒุิลูกเสือท่ีผ่านการอบรม 
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โครงสร้างกองลูกเสือ 
กองลูกเสือส ารองท่ี.........................กลุ่มที.่................. 
โรงเรียน.................................................................. 

ผู้ก ากับ.................................................................... 
รองผู้ก ากับ............................................................. 
รองผู้ก ากับ............................................................ 

หมู่ที่  1    หมู่ที่  2     หมู่ที่  3 
1.........................................นายหมู่ 1.......................................นายหมู่  1.......................................นายหมู ่
2.......................................... 2........................................  2....................................... 
3.......................................... 3........................................  3....................................... 
4.......................................... 4.........................................      4....................................... 
5.......................................... 5.........................................          5....................................... 
6.............................รองนายหมู่ 6............................รองนายหมู่     6.................................รองนายหมู่ 

หมายเหตุ   กองลูกเสือส ารอง ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ 
    และไม่เกิน 6 หมู่  หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ 4 – 6 คน 
    รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
    อายุตั้งแต ่8 ปี แต่ไม่เกิน 11 ปี 
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โครงสร้างกองลูกเสือ 
กองลูกเสือสามัญท่ี.........................กลุ่มที.่................. 
โรงเรียน.................................................................. 

ผู้ก ากับ.................................................................... 
รองผู้ก ากับ............................................................. 
รองผู้ก ากับ............................................................ 

หมู่ที่  1    หมู่ที่  2     หมู่ที่  3 
1.........................................นายหมู่ 1.......................................นายหมู่  1.......................................นายหมู ่
2.......................................... 2........................................  2....................................... 
3.......................................... 3........................................  3....................................... 
4.......................................... 4.........................................      4....................................... 
5.......................................... 5.........................................          5....................................... 
6.............................รองนายหมู่ 6............................รองนายหมู่     6.................................รองนายหมู่ 

หมายเหตุ   กองลูกเสือสามัญ ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ 
    และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ 6 – 8 คน 
    รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
    อายุตั้งแต ่11 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี 
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โครงสร้างกองลูกเสือ 
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่.........................กลุ่มที่.................. 

โรงเรียน.................................................................. 

ผู้ก ากับ.................................................................... 
รองผู้ก ากับ............................................................. 
รองผู้ก ากับ............................................................ 

หมู่ที่  1    หมู่ที่  2     หมู่ที่  3 
1.........................................นายหมู่ 1.......................................นายหมู่  1.......................................นายหมู ่
2.......................................... 2........................................  2....................................... 
3.......................................... 3........................................  3....................................... 
4.......................................... 4.........................................      4....................................... 
5.......................................... 5.........................................          5....................................... 
6.............................รองนายหมู่ 6............................รองนายหมู่     6.................................รองนายหมู่ 

หมายเหตุ   กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ 
    และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่ที่หนึ่งมีลูกเสือ 4 – 8 คน  
    รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
    อายุตั้งแต ่15 ป ีแต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
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โครงสร้างกองลูกเสือ 
กองลูกเสือวิสามัญท่ี.........................กลุ่มที.่................. 
โรงเรียน.................................................................. 

ผู้ก ากบั.................................................................... 
รองผู้ก ากับ............................................................. 
รองผู้ก ากับ............................................................ 

หมู่ที่  1    หมู่ที่  2     หมู่ที่  3 
1.........................................นายหมู่ 1.......................................นายหมู่  1.......................................นายหมู ่
2.......................................... 2........................................  2....................................... 
3.......................................... 3........................................  3....................................... 
4.......................................... 4.........................................      4....................................... 
5.......................................... 5.........................................          5....................................... 
6.............................รองนายหมู่ 6............................รองนายหมู่     6.................................รองนายหมู่ 

หมายเหตุ   กองลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยหมู่ลูกเสือวิสามัญจ านวนตั้งแต่ 10 – 60 คน  
    ตามปกติมเีพียง 20 – 30 คน แบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ 

 ตามความจ าเป็นและความต้องการก็ได้และควรมีนายหมู่ 1 คน และรองนายหมู่ 
 ต่อลูกเสือวิสามัญ 4 – 6 คน มีอายุตั้งแต่ 17 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ 
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ค าร้อง 
ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

………………. 

เขียนที่  .............................................................................. 
วันท่ี................... เดือน.........................................  พ.ศ. …………… 

ข้าพเจ้า...............................................................................อาย…ุ……… ปี    สัญชาติ.................  ศาสนา   ....................... 
อยูบ่้านเลขท่ี ........................... ถนน............................ ต าบล.................................................... อ าเภอ.............................................
จังหวัด................................................................. อาชีพ.......................................................................................................................       
ขอยื่นค าร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กองลูกเสือ (ประเภท) …………………………..………กองที.่................กลุ่มที่ ................หรือกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที.่....................................... 
ขึ้นที.่..............................................................ซอย..........................ถนน.............................แขวง........................เขต............................ 
จังหวัด..........................................................โทรศัพท.์................................โดยมีความจ านงที่จะท าการฝึกอบรมเยาวชน 
ตามหลักการวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือถึงวันท่ียื่นค าร้องนี้  จ านวน......................คน 

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอ ตั้งช่ือกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือว่า................................................................................................ 
 กลุ่มที่..........................กอง (บอกประเภทและบอกเลขกอง)................................................................................ 

เหล่า...................................................................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓. ในการขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือข้ึนครั้งนี้   มีผู้มีนามต่อไปนี้  เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  คือ 

.........................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ............................................................................................. 

.........................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ............................................................................................ 

.........................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ............................................................................................ 
จึงเรียนมาเพื่อไดโ้ปรดพิจารณา 

          (ลงนาม)…..……………………………………………….ผู้ยื่นค าร้อง 
         (ผู้ยื่นค าร้องต้องเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเจ้าของโรงเรียน) 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีลูกเสือตามล าดับ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ   ใบสมัครให้ท า ๓ ฉบับ เก็บไว้ท่ีกอง ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับส่งอ าเภอและจังหวัด โดยให้ถือใบสมัครนี ้

      เป็นทะเบียนของอ าเภอและจังหวัด ส าหรับโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิท า ๒ ฉบับ 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีกรอก
ไดอ้อก

ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ………………...

ท่ี................................................. 
วนัท่ี…………………..

ใบตั้งกองลูกเสือ…………………

ท่ี…………………….

      วนัท่ี…………………

(ลงนำม)…………………….. 

     ลส.๑ 
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ใบสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือ  
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

………………. 
เขียนที่..................................................................... 

วันท่ี...............เดือน.............................พ.ศ............................. 
ข้าพเจ้า .....................................................อาย.ุ..................ปี    สัญชาติ ................... ศาสนา............................     

อยู่บ้านเลขที.่............... หมู.่............ต าบล ................................... อ าเภอ...................................จังหวัด..............................................       
อาชีพและต าแหน่งการงาน..................................................................................................................................................................  
ขอท าใบสมัครยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็น 
ผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท) ................. กองที.่..............กลุ่มที.่............... เหล่า......................... สังกัด....................................................      
รองผู้ก ากับลูกเสือ............................กองที.่.........   กลุ่มที่............... เหล่า..........................สังกัด......................................................... 
หรือ (ต าแหน่งอ่ืน ๆ) .......................................................................................................................................................................... 

ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายังไม่มีต าแหน่งทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด 
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ามีคุณวุฒิทางลูกเสือ ดังนี ้

ข้าพเจ้าผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท)......................................................ขั้น..................................................................  
รุ่นที่ .......... ณ ค่ายลูกเสือ...................................จังหวัด .........................    ระหว่างวันท่ี.................................................................. 

ข้อ ๔. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และข้าพเจ้ายอมประพฤติตนตามวินัย  
แบบธรรมเนียมและข้อบังคับของลูกเสือทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงนาม………………………….……..ผู้ยื่นใบสมัคร 

ข้าพเจ้า....................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่ที.่................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.ขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผูม้ีศาสนาและมีอาชีพเป็นหลักฐาน เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่ออบรมเด็กและ
ยังไม่มีต าแหน่งทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด ข้อความตามที่ผู้สมัครกล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องทุกประการ 

ลงนาม………………………………………….ผู้รับรอง 
 (ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาลกูเสือตั้งแต่ผู้ก ากับกลุ่มขึ้นไป) 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตามล าดับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ   ใบสมัครให้ท า ๓ ฉบับ เก็บไว้ท่ีกอง ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับส่งอ าเภอและจังหวดั โดยให้ถือใบสมัครนี ้เป็นทะเบียน    
               ของอ าเภอและจังหวัด ส าหรับโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท า ๒ ฉบับ 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีกรอกไดอ้อก
ใบตั้งต  ำแหน่ง…………

เลขท่ี…………..

ลงนำม…………………

       ลส.๒ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (Flow Chart)

ออกเลขหนังสือน าส่ง และจัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง

โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม  
กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ 

ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลงนามใน ลส. 11, 12, หรือ 13) 
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คู ่มือการปฏิบัติงาน  สาํนักงานลูกเสือเจังหวัดชุมพร 

เรื่อง     การขออนุมัติและการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) 
           ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
กลุ่ม      ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กิจการลูกเสือในโรงเรียน และจังหวัดพัฒนาเจริญก้าวหน้า

2. ขอบเขตการด าเนินการ  
                 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวดัชุมพร 

3. ค าจ ากัดความ
ผู้ก ากับลูกเสือ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชากองลูกเสือแต่ละประเภท ในโรงเรียนที่ 

ขอจัดตั้งโดยต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรม ได้รับวุฒิทางลูกเสือท่ีก าหนด 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. เสนอโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (แต่ละประเภท) เพ่ือขออนุมัติโครงการและค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฝกึอบรมต่อผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร ตอ้งเสนอล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 30 
วัน และต้องมี ข้อความต่อไปนี้ 

1.1 ชื่อผู้อ านวยการฝึกอบรม พร้อมทั้งวุฒิทางลูกเสือ 
1.2 ชื่อคณะผู้ให้การฝึกอบรม   
1.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ควรเกินกองละ 40 คน) 
1.4 สถานที่ฝึกอบรม สถานที่เรียน อุปกรณ ์
1.5 ระยะเวลาฝึกอบรม 
1.6 ตารางการฝึกอบรมประจ าวัน 
1.7 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมที่แต่ละคนจะต้องเสีย 

2. เจ้าหน้าที่จังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับลูกเสือ
3. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

ฝึกอบรม 
4. อนุมัติผู้อ านวยการฝึกอบรมและเลขรุ่น
5. แจ้งอนุมัติการฝึกอบรมและเลขรุ่นการฝึกอบรม
6. ส านักงานลูกเสือเขตจังหวดัชุมพร สงโครงการ คําสั่ง เลขรุนใหหนวยงาน

ขออนุมัติฝึกอบรมทราบและด าเนินการ 
7. หลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมท ารายงานเสนอต่อ

ผูอำนวยการลูกเสือจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน  พรอมเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้

7.1 รายชื่อผู้อ านวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร 
7.2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 ชุด 
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 7.3 ความคิดเหน็ทั่วไปของคณะผู้ให้การฝึกอบรม เกี่ยวกับการเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
 ของหลักสูตรหรือวิธีด าเนินการ มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

7.4 เงินค่าบ ารุง บี.พี. (คนละ 5 บาท) 
8. รายงานผลการฝึกอบรมให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2. หลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทที่จัดการอบรม (ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)

ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง 
3. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช

2544 ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1 ขั้นความรู้เบื้องต้น
4.1.1 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
4.1.2 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดี 

แก่เยาวชน 
4.2 ขั้นความรู้ชั้นสูง 

4.2.1 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
4.2.2 ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากั บลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภทนั้น ๆ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
4.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดี 

แก่เยาวชน   

6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้
1. โครงการ 
2. แบบฟอร์มใบสมัคร / ก าหนดการรับสมัครและวันอบรม

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ     
ขั้นความรู้เบื้องต้นของลูกเสือแต่ละประเภท   จ านวน 4 วัน 
ขั้นความรู้ชั้นสูงของลูกเสือแต่ละประเภท      จ านวน 7 วัน 
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แบบฟอร์มใบสมัครอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C) 

ณ …………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาติ...............................ศาสนา............................... 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน................................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศพัท์มือถือ................................... 

ต าแหน่งทางลูกเสือ....................................................................................................................................... 
สังกัด........................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................................................สถาบันการศึกษา.................................................................. 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่..................................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด........................................................ 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail……………........................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว            
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ  

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ณ  ................................................................................ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาต.ิ..............................ศาสนา.............................. 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน.................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ...................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................................................สถาบันการศึกษา.................................................................. 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือประเภทสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail…………….......................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เปน็ความจริง ทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ณ........................................................................................ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน   เดือน  ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาติ...............................ศาสนา.......................... 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ...................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................................................สถาบันการศึกษา.................................................................. 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail……………........................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง ทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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แบบฟอร์มใบสมัครอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 

ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 

ณ  ……………………………………………………….………. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาต.ิ..............................ศาสนา.............................. 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน.................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ...................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา..............................................................................................................ได้ผ่านการอบรมลูกเสือส ารอง 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ............... ณ ค่ายลูกเสือ.................................. 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail……………........................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูงแล้ว ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง ทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 

ณ  ………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาต.ิ..............................ศาสนา.............................. 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน.................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ...................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา..................................................................................................ได้ผ่านการอบรมลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ............... ณ ค่ายลูกเสือ.................................. 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail……………........................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงแล้ว  ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง ทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 

ณ  ………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล..................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด........................................อายุ...................ปี  สัญชาต.ิ..............................ศาสนา.............................. 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.....................................................................หมู่ที.่...........................ต าบล........................................... 
อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ...................................................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา..................................................................................................ได้ผ่านการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ................ ณ ค่ายลูกเสือ................................... 
..................................................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................หมู่ที.่................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................E – mail……………........................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขัน้ความรู้ชั้นสูงแล้ว  ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมและขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง ทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
      (...............................................) 
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ค าอธิบายวุฒิทางลูกเสือ 

C.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
C.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ชั้นสูง  
C.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทส ารองแล้ว 
S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น  
S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 
S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญแล้ว 
S.S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 
S.S.A.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง 
S.S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่แล้ว 
R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น  
R.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง  
R.W.B.   ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทวิสามัญแล้ว 
A.L.T.C. ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม (3 ท่อน)  
A.L.T.   ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อนแล้ว  
L.T.C.   ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรม (4 ท่อน)  
L.T.   ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนแล้ว  

ประเภทของลูกเสือ และการใช้อักษรที่ใช้แทนประเภทลูกเสือ 
C = ลูกเสือส ารอง  S = ลูกเสือสามัญ 
S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ R = ลูกเสือวิสามัญ 

หมายเหตุ การเรียกวุฒิทางลูกเสือแต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะเรียกเป็นภาพรวม ตัวอย่างเช่น ได้รับเครื่องหมาย  
             วูดแบดจ์ประเภทลูกเสือส ารอง ใช้อักษรย่อ ว่า C.W.B 
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ความรู้เบื้องต้น การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย 
1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

1.1 ผู้ก ากับลูกเสือ 5 ขั้น
1.1.1 ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาฝึก 4 - 6 ชั่วโมง  
1.1.2 ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ( ฺBasic Unit Leader Training Course) ระยะเวลาฝึก 3 - 4 วัน 
1.1.3 ขั้นฝึกหัดงาน (In-Service Training Course) ระยะเวลาฝึก 4 เดือน 
1.1.4 ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C (Advanced Unit Leader Training Course) ระยะเวลาฝึก  

7 - 8 วัน 
 1.1.5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) หลังการฝึกอบร ม 

A.T.C. มาแล้ว 4 เดือน และจะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. (Wood Badge)  

2. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง
  Leader of Adult ใช้เวลา 7 วัน หลังจากนั้น 4 เดือน สอบสัมภาษณ์จะได้รับ Wood Badge 2 ท่อน 

ระยะเวลาฝึก 7 วัน 

3. วิทยากร
 3.1 ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ A.L.T.C. (Assistant Leader Trainers Course)  

ใช้เวลา 7 วันหลังจาก 1 ปี ปฏิบัติงานครบได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน A.L.T. (Assistant Leader Trainers) 
(6 ครั้ง) ระยะเวลาฝึก 7 วัน 

 3.2 ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม L.T.C. (Leader Trainers Course) หลังจากหนึ่งปี ปฏิบัติงานครบ 
จะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน L.T. (Leader Trainers) ระยะเวลาฝึก 7 วัน 

http://sbschool.info/sbfr/index.php?topic=386.msg406#msg406
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  เรื่อง การขออนุมัติและการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
และวิสามัญ) ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (Flow Chart) 

โรงเรียน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม ฯ  
มายังสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร 

เจาหนาที�ลูกเสือจังหวัดชุมพร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับลูกเสือฯ

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
โครงการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม 

อนุมัติผู้อ านวยการฝึกอบรมและเลขรุ่น 

สํานักงานลูกเสือจังหวัด สงโครงการ คําสั่ง  
เลขรุนใหหนวยงานขออนุมัติฝึกอบรมทราบและดําเนินการ 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด เสนอรายงานผลการฝึกอบรมฯ   
ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  สํานักงานลูกเสือชุมพร 

เรื่อง     การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั ้นที่ ๑ ชั้นที ่ ๒ และชั้นที่ ๓ 

กลุม     สงเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ�งไม่มีสิ่งใดเครื�องตอบแทน
นอกจากเหรียญลูกเสือสดุดีเท่านั้น  

2. ขอบเขตการด าเนินการ  
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

3. ค าจ ากัดความ
เหรียญสดุดีลูกเสือ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง เป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็น

บ าเหน็จความชอบในราชการ สร้างข้ึนตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 เช่นเดียวกับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่  3 ให้โรงเรียน

ในสังกัดทราบ   
2. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับชั้นที่เข้าเกณฑ์ 
3. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของเสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร

4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบุคคลที่เห็นสมควรเสนอขอพระราชทาน 
5. การเสนอขอพระราชทานแบ่งออกเป็นฝ่าย ๆ โดยแยกชั้นเหรียญลูกเสือสดุดีและเรียงล าดับผลงาน

อย่างชัดเจน 
6. ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปการเสนอขอพระราชทาน พร้อมกับ

แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 
7. ส่งแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี คนละ 12 ชุด พร้อมส าเนาหลักฐาน

และเอกสารประกอบการพิจารณา คนละ 1 ชุด ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด 
8. ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับ

การพิจารณาไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
9. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานเหรียญ

ลูกเสือสดุดี 
   
10. สำนักงานลูกเสือเจังหวัดแจงผูที่ไดรับเหรียญทราบกําหนดวันเวลา 

และสถานที่ที่จะไปรับมอบเหรียญ 

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญ

ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 
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6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
แบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจ าปี คนละ 12 ชุด และเอกสารประกอบ  

คนละ 1 ชุด 
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ     

ตามปฏิทินการขอ งจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ด าเนินการไ ด้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการขอรั บ
พระราชทาน จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

8. ข้อแนะน าเพิ่มเติม

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงนับเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
เหรียญท่ีพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน 

เหรียญลูกเสือสดุดี 

ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ 

มาตรา ๕๘  ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ส าหรับพระราชทานแก่บุคลากร
ทางการลูกเสือและบุคคลอ่ืนบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศก าลังกายหรือก าลังความคิด 
ในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๐ 

มาตรา ๕๙  เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงิน มีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๒  
เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมี
อักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ท าเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยง
จารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทานที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ  
ขนาดกว้าง ๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีด ากว้าง ๖ มิลลิเมตร 
ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย 

เหรียญลูกเสือสดุดี มีล าดับเป็นสามชั้น ดังต่อไปนี้ 
ชั้นที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงก่ึงกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม 
ชั้นที่สอง มีเข็มหน้าเสือ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงก่ึงกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม 
ชั้นที่สาม ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบ 
มาตรา ๖๐ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือท่ีได้อุทิศ
ก าลังกาย หรือก าลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่ง  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
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(ส าเนา) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และช้ันที่ 3 
----------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นไป
ตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528 คณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติ  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ดังนี้ คือ 

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 
จะพระราชทานแก่ผู้มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือถึงขนาด หรือ ได้อุทิศก าลังกาย หรือก าลังความคิด 

ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่ง คือ 
(1) ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งได้แก่  ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด อ าเภอ โรงเรียน

หรือหน่วยงานอื่น ผู้รายง านขอจะต้องระบุต าแหน่ง และเวลาที่ตนได้ท าหน้าที่ผู้บริหารกิจการลูกเสือ กับแสดง  
ให้เห็นว่า นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ตนได้ประกอบกิจอันใดเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงว่าเป็นการอุทิศก าลังกาย 
หรือก าลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แ ก่การลูกเสือเป็นอย่ างยิ่ง เช่น ได้ด าเนินการสร้าง
ค่ายลูกเสือ หรือได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเ สือ หรือ วิชาลูกเสือ เป็นพิเศษ หรือ ได้จัดให้มีการ
ชุมนุมลูกเสือ หรือ ได้จัดตั้งทุนถาวรส า หรับส่งเสริมกิจการลูกเสือ หรือ ได้จัดหาอุปกรณ์ส าหรับก ารฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือ ลูกเสือ (เช่น เต็นท์ หรือ เครื่องดนตรี ฯลฯ ) ฯลฯ เป็นต้น 

 (2) ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งได้แก่  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ และ คณะกรรมการ 
ให้การฝึกอบรมของเขตการศึกษา จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานอื่น ส าหรับผู้ที่เป็นผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้ก ากับ 
กองลูกเสือ จะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้อุทิศตนท างานในหน้าที่ผู้ให้การฝึ กอบรมเป็นระยะเวลานาน โดยประกอบ
กิจกรรมที่ดีเด่น และได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ  ส่วนผู้ที่อยู่ในคณะผู้ให้การ ฝึกอบรมของเขตการศึกษา  
จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานอืน่ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ไดเ้ป็นก าลังส าคัญในการฝึกอบรมอะไร ที่ไหน และเมื่อใด  
โดยเรียงล าดับ วัน  เดือน ปี ของการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละครั้งด้วย 

(3) ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งได้แก่  ผู้ตรวจการลูกเสือ เจ้าหน้ าที่ลูกเสือ
กรรมการลูกเสือจังหวัด หรือ อ าเภอ หรือบุคคลทั่วไป ควรระบุกิจกรรมส าคัญท่ีได้กระท า หรือได้เป็นก าลังส าคัญ
ในการประกอบกิจอันบังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง  และถ้าเป็นการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ
ก็ควรมีรายงานอย่างละเอียด และหลักฐานประกอบ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นการอุปการคุณถึงขนาด สมควรได้รับ
การยกย่องเป็นพิเศษ 

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 
จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

100,000 บาท หรือเป็นเจ้าของโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ  
ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเดียว หรือ หลายโครงการรวมกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุน 
กิจการลูกเสือ อาจจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือหลายคน ในกรณีนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเสนอให้ผู้ร่วมงานได้รับ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เฉพาะผู้ที่เป็นก าลังส าคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ 

(2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับที ่1 วิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือข้ันความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง หรือ ระดับที่ 2 
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การให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ใ ห้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ หรือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง 

(3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสื อด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือ  ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง หรือ 

(4) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ 
เป็นอย่างดียิ่ง 

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 
จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ ดังต่อไปนี้  
(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

50,000 บาท  หรือ เป็นเจ้าของโครงก าร หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ
ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการรวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุน
กิจการลูกเสือ อาจจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือหลายคน ในกรณีนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการอาจเสนอให้ผู้ร่วมงาน
ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เฉพาะผู้ที่เป็นก าลังส าคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ  

(2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับที่ 1 วิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือข้ันความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง หรือระดับท่ี 2  
การให้การฝึก อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้ การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ หรือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

(3) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ 
โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง 

(4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง หรือ 

(5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ
เป็นอย่างดียิ่ง 

การรับรองผลการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการลูกเสือทุก ๆ ด้าน ของ ผู้บังคบับัญชาลูกเสือ 

หรือบุคคลทั่วไป จะต้องมีผู้รับรองเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
1. ด้านการฝึกอบรมให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมแต่ละครั้งเป็นผู้รับรอง 
2. ด้านการบริจาค และสนับสนุนกิจการลูกเสือด้านอ่ืน ๆ

2.1 ส่วนกลางให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ อธิบดี ต าแหน่งที่เทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หรือผู้อ านวยการ 
กองการลูกเสือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง     

2.2 ส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัด หรือ
นายอ าเภอ หรือศึกษาธิการอ าเภอ  แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง 
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การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 

ข้อปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมี ดังนี้ 
1. ส่วนกลาง ให้อธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มี ฐานะเทียบเท่ากรม

หรือกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณ ีรายงานการขอพระราชทานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
บริหารลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามล าดับ 

2. ส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการขอพระราชทาน ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติเพ่ือเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามล าดับ  

การขอเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี 

ผู้ที่จะขอเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดีให้สูงขึ้น จะต้องมีระยะเวลา นับจากวันที่ได้รับพระราชทาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่โดยละเอียด 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2531 
(ลงชื่อ)   มารุต บุนนาค 
 (นายมารุต บุนนาค) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(ตัวอย่าง) 
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(ตัวอย่าง) 
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(ตัวอย่าง) 
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หมายเหตุ 1. ช่องที่ 6 และช่องที่ 8 กรุณาแนบส าเนาหนังสือส าคัญ และส าเนาวุฒิบัตรไปด้วย
2. ช่องที่ 12

 ข้อ 1 - 3  มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน โดยมีผู้ลงนามรับรองตามประกาศฯ 
 ข้อ 4  มีหลักฐานประกอบโดยระบุว่าให้การฝึกอบรมอะไร เมื่อใด โดยเรียงล าดับวัน เดือน ปี ของการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับ 

      การฝึกอบรมแต่ละครั้ง และให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมของแต่ละครั้งเป็นผู้รับรอง 
3. ผู้ลงนามรับรองข้อความทั้งหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ที่ได้รับมอบหมายรักษาราชการ หรือปฏิบัติราชการแทนกรุณาแนบส าเนาค าสั่งไปด้วย 

3.1 ส่วนกลาง อธิบดี หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ  หรือ
     นายกสมาคม สโมสรลูกเสือ หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนาม 
3.2 ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงนาม 

4. แบบรายงานให้ท าคนละ 15 ชุด (มีส าเนาหลักฐาน เอกสารประกอบ และรายละเอียดของผลงานอีกคนละ 1 ชุดเท่านั้น)
5. ส าหรับผู้ที่ขอเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่ (ช่องที่ 12) นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด
6. แบบรายงานนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และการเขียนรายงานกรุณาท าตามรูป
7. เอกสารที่เสนอขอพระราชทานขออนุญาตไม่ส่งคืน
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 (Flow Chart)

แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 

โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับชั้นที่เข้าเกณฑ์  

ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบุคคลที่เห็นสมควรเสนอขอพระราชทาน 

ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปการเสนอ
ขอพระราชทาน พร้อมกับแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 

ส่งแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี คนละ 12 ชุด พร้อมส าเนาหลักฐาน 
และเอกสารประกอบการพิจารณา คนละ 1 ชุด ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด

ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐาน 
ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 

สานักงานลูกเสือจังหวดัแจงผูที่ไดรับเหรียญฯ ทราบ 
กาหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะไปรับมอบเหรียญ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเจังหวัดชุมพร 

เรื�อง     การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรไดรับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน 

กลุม     สงเสริมการจัดการศึกษา  

................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กิจการลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาเจริญก้าวหน้า

2. ขอบเขตการด าเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

3. ค าจ ากัดความ
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  หมายถึง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับลูกเสือที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์

ตามล าดับชั้น  ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่  3 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. แจ้งหลักเกณฑ์การขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
2. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับชั้นที่เข้าเกณฑ

์ 3. ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่เกี ่ยวของ

4. ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด
5. ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับ

การพิจารณา ไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
6. ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์และส าเนาประกาศส านักงาน คณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ 
7. ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งส าเนาประกาศ และเข็มบ าเพ็ญประโยชน์

ให้กับผู้ที่ได้รับ และแจ้งให้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบให้ในโอกาสอันควร เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
และถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออ่ืน ๆ สืบไป 

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 67
2. ข้อบังคับลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2515
3. ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  

พ.ศ. 2515 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
แบบค าขอส าหรับขอเข็มลูกเสือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 พร้อมประวัติและผลการ

ปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารีแต่ละคน 
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7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีมติให้ก าหนดเวลาขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์จาก

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี ขึ้นมาเป็นภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ของทุกปี เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสรับ
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ภายในปีการศึกษา และแก้ไขระเบียบเสียใหม่ ฉะนั้น ในปีนี้และปีต่อไป ขอให้จังหวัด
และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติด าเนินการตามก าหนดเวลานี้ด้วย 
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     เข็มบ าเพ็ญประโยชน์ส าหรับลูกเสือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๑.๗ ซม. ด้านบนมีรูปเฟอร์เดอลีล์  
สีตามชั้นของเข็มพ้ืนสีแดง มีอักษรสีทอง จารึก "ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์" ประดับกับโบว์สีน้ าเงิน ประดับที่อกเสื้อ 
เบื้องขวาเหนือกระเป๋า มี ๓ ชั้น คือ  

ชั้นที่ ๑ ท าด้วยโลหะสีทอง 

ชั้นที่ ๒ ท าด้วยโลหะสีเงิน 

ชั้นที่ ๓ ท าด้วยโลหะทองแดง 

ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน ์พ.ศ. ๒๕๑๕ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. หลักเกณฑ์การขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  
     เมื่อลูกเสือผู้ใดมีคุณลักษณะเข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้อ านวยการ 

ลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้รายงานขอผ่านเลขาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติในสังกัดส่วนกลาง และผ่าน
ผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอจนถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดในสังกัดส่วนภูมิภาค โดยก าหนดเกณฑ์จ านวนลูกเสือ  
ที่จะขอไว้ดังนี้ 

 ก. จ านวนลูกเสือไม่เกิน ๒๕๐ คน มีสิทธิขอได้ ๑ คน 
        ข. จ านวนลูกเสือที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ๒๕๐ คน มีสิทธิขอเพ่ิมได้อีก ๑ คน เศษของ ๒๕๐ ถ้าเกินกว่าครึ่ง

นับเป็น ๒๕๐ คน 
ข้อ ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น 

     เพ่ือให้การพิจารณาขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ให้ผู้อ านวยการลูกเสือ 
จังหวัดแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกลูกเสือที่มีคุณลักษณะดีเด่นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ก. อ าเภอหนึ่งหรือก่ิงอ าเภอ มีสิทธิได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ๑ คน 
 ข. จังหวัดที่มีลูกเสือตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพ่ิมอีก ๑ คน 
 ค. จ านวนลูกเสือที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ๑,๐๐๐ คน มีสิทธิได้รับการพิจารณาได้อีก ๑ คน เศษของ ๑,๐๐๐ คน    

ถ้าเกินกว่าครึ่งนับเป็น ๑,๐๐๐ คน 
    ส าหรับส่วนกลางที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยอนุโลม  
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ข้อ ๓. ก าหนดเวลาเสนอขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
    ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เสนอขอเข็มลูกเสือ

บ าเพ็ญประโยชน์ไปยังคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๕ 

 (ลงชื่อ)    บุญสม    มาร์ติน  
       (นายแพทย์ บุญสม  มาร์ติน) 

      เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

หมายเหตุ     ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีมติให้ก าหนดเวลาขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์
       ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี ขึ้นมาเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เพ่ือให้ลูกเสือ 
       ได้มีโอกาสรับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  ภายในปีการศึกษา  และแก้ไขระเบียบเสียใหม่   
       ฉะนั้น ในปีนี้และปีต่อไป ขอให้จังหวัดและโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ  

แห่งชาติด าเนินการตามก าหนดเวลานี้ด้วย 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๕ 

----------------------------------------- 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ และยกย่องลูกเสือท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘(๗) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงออกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๕” 

ข้อ ๒. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์นี้มีไว้ส าหรับมอบให้แก่ลูกเสือซึ่งมีคุณลักษณะดังได้ก าหนดไว้ใน  
ข้อ ๕.๖ และ ๗ แห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๑.๗ ซม. ด้านบนมี รูปเฟลอร์
เดอรลีส์ สีตามชั้นของเข็ม พ้ืนสีแดง มีอักษรสีทองจารึก “ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์” ประดับใบสีน้ าเงิน ประดับที่ 
อกเสื้อเบื้องขวาเหนือกระเป๋า 

ข้อ ๔. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ มี ๓ ชั้น คือ 
ชั้นที่ ๑ ท าด้วยโลหะสีทอง 
ชั้นที่ ๒ ท าด้วยโลหะสีเงิน 
ชั้นที่ ๓ ท าด้วยโลหะทองแดง 
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ข้อ ๕. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ จะมอบให้แก่ลูกเสือที่คุณลักษณะครบทั้ง ๕ ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๒) บ าเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดี สมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออ่ืน ๆ 
(๓) ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่าง ๆ ทางบ้านเป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ 
(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ  
(๕) บ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

ข้อ ๖. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ จะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบทั้ง ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๒) นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ มาแล้ว ได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะ 

ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) เป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ข้อ ๗. เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๑ จะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๒) นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ มาแล้ว ได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะ 

ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๕ (๒) (๓) เป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ข้อ ๘. วิธีการขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เมื่อลูกเสือผู้ใดมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ให้  

ผู้ก ากับลูกเสือ หรือผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้เสนอรายงานขอผ่านผู้อ านวยการ 
กองลูกเสืออ าเภอจนถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ส าหรับกองลูกเสือท่ีสังกัดส่วนกลางให้รายงานขอตรงต่อเลขาธิการ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แล้วให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๙. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณา
ด้วยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ หรือคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด หรือส านักงานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๑๕ 

 (ลงชื่อ)  บุญถิ่น อัตถากร 
(นายบุญถิ่น อัตถากร) 

ผู้ใช้อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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(ตัวอย่าง) 
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(ตัวอย่าง) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (Flow Chart)

แจ้งหลักเกณฑ์การขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 

โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับชั้นที่เข้าเกณฑ์ 

ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐาน 
ของผู้ที่ได้รับการพิจารณา ไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์และส าเนาประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

สานักงานลูกเสือจังหวัด สงสําเนาประกาศ และเข็มบาเพ็ญประโยชน ใหกับผูที่ไดรับ 
และแจงใหโรงเรียนไดจัดพิธีมอบใหในโอกาสอันควร เพื่อเปนขวัญกาลังใจ 

ในการบาเพ็ญประโยชนและถือเปนตัวอยางที่ดีแกลูกเสืออื่น ๆ สืบไป 
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คูมือการปฏิบัติงาน  ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

เรื่อง     การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น   

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง
4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2. ขอบเขตการด าเนินการ
บุคลากรในสังกัด พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จ านวน 1๔ คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร               จ านวน    ๕   คน
2. ครูผู้สอน
3. ผู้สนับสนุน

จ านวน    ๖    คน
จ านวน    ๓   คน 

3. ค าจ ากัดความ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเต็มใจ 

และเสียสละ อุทิศให้แก่กิจการลูกเสืออย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สมควรได้รับการยกย่อง 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. รับเรื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
4. จัดส่งเอกสารตามแบบที่ก าหนด พร้อมผลงาน  ไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ส่งส าเนาประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการคัดเลือก

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณ  
6. สํานักงานลูกเสือจังหวัด ส่งสําเนาประกาศใหกับผูไดรับการพิจารณา

และมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาสอันสมควรแก่ผู้ได้รับเพื่อเป็นขวัญก าลังและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป  
เช่น ในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา  

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
1. แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบผบ.ลส.1)
2. รายละเอียดผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.2)
3. แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.3)

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตามปฏิทิน   เดือนกุมภาพันธ์ -  กรกฎาคมของทุกปี 
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(แบบ ผบ.ลส.๑) 

แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประเภท   ผู้บริหาร            ผู้สอน   ผู้สนับสนุน 

-------------------------------------- 

๑. หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
(......) ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………………………………………………………………..... 
(......) ๑.๒ หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุชื่อ)............................................................................................................... 

๒.  ประวัติทั่วไป 
๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................. 
๒.๒ เกิดวันที่.................เดือน..............................พ.ศ.......................อายุ...................ป ี
๒.๓ ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...............ซอย.................................................................................... 
         ถนน...............................................แขวง/ต าบล................................................................................... 
         เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

       โทรศัพท์..................................มือถือ................................E-MAIL....................................................... 
๒.๔ ต าแหน่งหน้าที่การงาน............................................................................................................................. 
         สังกัด.................................................................................................................................................... 
         โทรศัพท์..................................มือถือ................................E-MAIL....................................................... 
๒.๕ วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................ปีการศึกษา......................................................... 

     จากสถาบัน.......................................................................................................................................... 
๓.  ประวัติทางลูกเสือ 

๓.๑  ต าแหน่งทางลูกเสือ................................................................................................................................. 
๓.๒ วุฒิทางลูกเสือ 

๓.๒.๑................................................................................................................................................. 
๓.๒.๒................................................................................................................................................. 
๓.๒.๓................................................................................................................................................. 
๓.๒.๔................................................................................................................................................. 

๓.๓ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ....................................ป ี
๓.๔ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุเฉพาะวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการ

ด ารงต าแหน่ง และหน่วยงานของแต่ละต าแหน่ง) 

รูปถ่ายเครื่องแบบลูกเสือ 
ขนาด ๒ น้ิว ๑ ภาพ 
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๓.๕ โครงการ/ผลงานด้านกิจการลูกเสือดีเด่น (ผลงานที่ควบคุม สนับสนุน และด าเนินงานกิจการลูกเสือ 
จนบังเกิดผลส าเร็จ หรือมีผลงานดีเด่น โดยระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่ ประโยชน์ที่ได้รับตามแบบ 
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 
(...........................................) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ....................................................................... 

ลงชื่อ..............................................ผู้ให้การสนับสนุน 
       (..............................................) 

          ต าแหน่ง....................................................................... 
              (หัวหน้าหน่วยงาน) 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 
        (..............................................) 

           ต าแหน่ง....................................................................... 
 (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ) 
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(แบบ ผบ.ลส.๒) 
รายละเอียดผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประเภท          ผู้บริหาร           ผู้สอน         ผู้สนับสนุน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางลูกเสือ โครงการดีเด่นเกี่ยวกับลูกเสือ ผลที่ได้รับ 
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 (แบบ ผบ.ลส.๓) 
แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าป ี

ประเภท          ผู้บริหาร        ผู้สอน         ผู้สนับสนุน 

ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน................................................................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................................... 
ต าแหน่งทางลูกเสือ........................................................................................................................................ 

ข้อที่ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ ข้อละ  ๑๐  คะแนน หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

-  คุณธรรมและจรรยามารยาท 
-  มนุษยสัมพันธ์ 
-  ภาวะความเป็นผู้น า 
-  การวางแผน/การท างานเป็นระบบ 
-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-  ความเสียสละ/การบ าเพ็ญประโยชน์ 
-  การตัดสินใจแก้ปัญหา 
-  การสนับสนุน/การให้ความร่วมมือ 
-  การประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
-  คุณภาพของผลงาน 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… คะแนนการประเมิน 

ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

คะแนนรวม 

ความคิดเห็นของผู้ประเมิน........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

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

ต าแหน่ง ...................................................................... 
 (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (Flow Chart)

รับเรื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

จัดส่งเอกสารตามแบบที่ก าหนด พร้อมผลงาน ไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ส่งส าเนาประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการ
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณ 

สานักงานลูกเสือเจงัหวดั ส่งสําเนาประกาศใหกับผูไดรับการพิจารณา 
และมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาสอันสมควรแก่ผูไดรับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ 

และเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป เช่น ในการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา 



46 

คูมือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

เรื่อง     การขอเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ท่อน 

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ๆ
3. เพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง

2. ขอบเขตการด าเนินการ
บุคลากรในสังกัด ที่ผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และเป็นผู้บังคับบัญชา 

กองลูกเสือโรงเรียนไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

3. ค าจ ากัดความ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ หมายถึง สัญลักษณ์ของผู้ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ 5 หรือ ได้รับเครื่องหมาย 

วูดแบดจ์ 3 ท่อนหรือ 4 ท่อน 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. ผู้ บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอหนังสือขอรับการประเมิน

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและเมินผล โดยระบุประเภทของลูกเสือ ถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ขอให้ส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรว จขั้นที่ 5 เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึง วันให้ไปท าการตรวจ ในหนังสือนั้น
ให้ระบุไว้ด้วยว่าพร้อมที่จะให้ ไปตรวจในวันใด หรือช่วงเวลาใด 

2. ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปท าการตรวจตามวัน
หรือช่วงเวลาที่มีผู้ขอมา (ในการนี้จะนัดวันที่จะไปด าเนินการตรวจที่แน่นอน) 

3. ส านักงานลูกเสือจังหวัด แจ้งให้โรงเรียนที่ขอรับการประเมินทราบ เตรียมรับการประเมิน
4. การรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใด

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหร้ายงานผลการตรวจเสนอผู้บังคับบญัชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา และเสนอผลการตรวจ     
ขึ้นไปตามล าดับขั้น จนถึงเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ 

5. เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งค าส าเนาสั่งแต่งตั้งและหนังสือส าคัญแต่งตั้งให้
ส านักงานลูกเสือจังหวัด 

6. ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งค าสั่งแต่งตั้งและหนังสือส าคัญให้โรงเรียน

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ

1.1  เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ 4 (A.T.C.) มาแล้ว ให้น าความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม ไปด าเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย  4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม 
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
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1.2 เมื่อครบเวลา 4 เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะได้รับการตรวจขั้นที่ 5  
ได้แล้ว ให้เสนอรายงานตามล าดับชั้ นจนถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิมาตรวจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยแนบหลักฐานคือ  แบบ  ลส.13  และวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  
( A.T.C.)   

1.3 การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จะต้องด าเนินการภายใน
ก าหนดเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

2. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ
2.1 ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ใหพ้ร้อม
2.2 เตรียมงานดา้นธุรการไว้ให้เรียบร้อย เช่น เอกสารหลักฐานใบส าคัญต่างๆให้เป็นปัจจุบัน 2.3 
เตรียมสนามฝึกอุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกองหีบอุปกรณ์ไม้พลอง ไม้ง่ามเชือกรอก

ไม้ทูนศีรษะ เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ 
2.4 เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม (ส าหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)  

การประชุมนายหมู่ (เตรียมพร้อมที่จะสาธิตให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้วย) 

3. คุณสมบัติของผู้รับการตรวจ
3.1 บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ขั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี

นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
3.1.1 ขั้นที ่1 คือ ขั้นความรู้ทั่วไป ระยะเวลาการฝึก 1 วัน 
3.1.2 ขั้นที่ 2 คือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาฝึก 3 - 4 วัน 
3.1.3 ขั้นที่ 3 คือ ขั้นฝึกหัดงาน ระยะเวลาการฝึก 4 เดือน 
3.1.4 ขั้นที่ 4 คือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาฝึก 7 - 8 วัน 
3.1.5 ขั้นที่ 5 คือ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล หลังการฝึกอบรม ขั้น 4 มาแล้ว 4 เดือน 

3.2 เป็นบคุคลที่มีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หากมีลูกเสือจ านวน 2 หมู่ขึ้นไป ต้องขอจัดตั้งกองลูกเสือ   
ในโรงเรียนของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออ่ืนเป็นประจ า ในกรณีที่ไม่สามารถตั้งกองลูกเสือได้ หรือ
โรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเภทที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) มา หรือผู้มีหน้าที่
ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด 

3.3 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางลูกเสือตามแบบ  
ลส. 13 เป็นหลักฐาน (ต้องมีต าแหน่งอยู่ในกองลูกเสือท่ีจะขอรับการตรวจขั้นที่ 5) 

4. ล าดับขั้นตอนการตรวจ  มีดังต่อไปนี้
1. งานด้านธุรการของกอง

1.1 ทะเบียนลูกเสือ  ได้จัดท าไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
1.2 หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ท าไว้เรียบร้อยเพียงไร
1.3 หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดท าไว้เรียบร้อยอย่างไร
1.4 สมุดบันทึกการประชุมผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ มีการมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบกันอย่างไร

ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร 
1.5 สมุดบันทึกการประชุมกองของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ ต้องมีบันทึกการประชุมกอง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
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1.6 สมุดหมายเหตุรายวันของกองได้จัดท าขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็น ปัจจุบันเพียงใด 
1.7 สมุดประวัติของกองลูกเสือ (สมุดปูม ) ได้จัดท าขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด   

โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือนั้นไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้ จัดตั้งขึ้นเม่ือไร ใครเป็นผู้ก ากับคนแรก ใครเป็นรองผู้ก ากับ 
มีจ านวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็นอย่างไร 

1.8 เอกสารที่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ตรวจ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.3 ใบอนุญาตตั้งกองลูกเสือ 
ลส.12 ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.11 ใบแต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ ลส.13 และใบเสร็จรับเงินลูกเสือ 
ลส.19  

1.9 งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่างๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแผนหรือไม่ 

2. งานด้านวิชาการ
2.1 ให้ผู้รับการตรวจขั้นที่ 5 สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ี ขอรับการตรวจ

ให้ผู้ตรวจดู 1 ครั้ง โดยเริ่มจากพิธีเปิดประชุมกอง จนถึงพิธีปิดประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที 
ในการสาธิตการฝึกอบรมนี้ ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่า ผู้รับการตรวจปฏิบัติถูกต้อง

ตามขั้นตอนที่บันทึกในแผนการประชุมกองหรือไม่ อย่างไร 
2.2 สมุดสะสม (เฉพาะลูกเสือส ารอง) ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารอง อย่างน้อย หมู่ละ 1 เล่ม 
2.3 การสวนสนาม (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ตรวจดูความถูกต้อง 

ของการจัดขบวนสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบ วินัย การสั่งแถว ความสง่าผ่าเผย เป็นอย่างไร 
2.4 การฝึกระเบียบแถว (เฉพาะลูกเสือส ารอง) 
2.5 การสาธิตการประชุมนายหมู่ (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ปฏิบัต ิ

ได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไรการสวนสนามและการประชุมนายหมู่ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูอย่างน้อย กิจกรรมละ 15 นาที 

3. การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจขั้นที่ 5 อย่างน้อย คนละ 10 ข้อ

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
หนังสือน าส่ง 
บัญชีรายชื่อผู้เสนอขอตรวจขั้นที่  5  
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมิน 
แบบรายงาน ผู้ตรวจจะเป็นผู้น ามาให้ผู้ขอรับการประเมินกรอกโดยตรง 

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
………………………………………………………………………………………………............................................................................
......................................................................................................................................................................................  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  เรื่อง การขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (Flow Chart)

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอหนังสือขอรับการประเมิน     
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและเมินผล โดยระบุประเภทของลูกเสือ ถึงผู้อ านวยการลูกเสือ

จังหวัดพิษณุโลก ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขั้นที่ 5 เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึง
วันให้ไปท าการตรวจในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่าพร้อมที่จะให้ ไปตรวจในวันใด หรือช่วงเวลาใด 

ผูอ านวยการลูกเสือจังหวัดแต่งตั�งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปท าการตรวจตามวัน 
หรือช่วงเวลาที่มีผู้ขอมา (ในการนี�จะนัดวันที่จะไปด าเนินการตรวจที่แน่นอน) 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด แจ้งให้โรงเรียนที่ขอรับการประเมินทราบ เตรียมรับการประเมิน  

การรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใด   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา 

และเสนอผลการตรวจฯ ขึ้นไปตามล าดับขั้น จนถึงเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพ่ืออนุมัติ  

เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งค าส าเนาสั่ง
แต่งตั้งและหนังสือส าคัญแต่งตั้งให้ส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งค าสั่งแต่งตั้งและหนังสือส าคัญให้โรงเรียน 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเจังหวัดชุมพร

เรื่อง     การขอเครื่องหมายวูดแบดจ์  3 ท่อน และ 4 ท่อน 

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ๆ
3. เพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง

2. ขอบเขตการด าเนินการ
บุคลากรในสังกัด ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน 

3. ค าจ ากัดความ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ หมายถึง สัญลักษณ์ของผู้ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ 5 หรือ ได้รับเครื่องหมาย 

วูดแบดจ์ 3 ท่อนหรือ 4 ท่อน 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. หน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือ ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

มายังส านักงานลูกเสือจังหวัด 
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อนถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่   
3. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด พิจารณาลงนามหนังสือ และแบบรายงานผลฯ
4. ส่งเอกสารและแบบรายงานไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาและส่งเอกสารให้ส านักงานลูกเสือจังหวัด

เพ่ือมอบให้ผู้เสนอขอต่อไป 

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ 

ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ  
W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง C.W.B. ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ S.W.B. ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ SS.W.B. ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.   

2. หลังจากได้รับเครี่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี แล้วผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยผู้ใหก้ารฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตรไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C.  
(ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน) 

3. ได้รับเครื่อง หมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิท ยากร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T. 

4. ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ อบรม 7 วัน
6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)   
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5. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่นอ้ยกว่า 1 ป ีมีผลงานเป็นผู้อ านวยการ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  
4 ครั้ง น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T. 
การขอไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
ผลการปฏิบัติงานด้านลูกเสือของผู้ย่ืนเสนอขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ 1 บันทึกข้อความและรายงานผล
2. ส่วนที่ 2 รายละเอียดการร่วมเป็นคณะวิทยากรให้การฝึกอบรม
3. ส่วนที่ 3 ส าเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
4. ส่วนที่ 4 ส าเนาหนังสือรับรอง/ค าสั่ง/หนังสือเชิญ

ผลการปฏิบัติงานด้านลูกเสือของผู้ย่ืนเสนอขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ประกอบด้วย 
1 .ส่วนที่ 1 บันทึกข้อความและรายงานผล 
2. ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมและร่วมเป็นคณะวิทยากรให้การ

ฝึกอบรม
3. ส่วนที่ 3 ส าเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
4. ส่วนที่ 4 ส าเนาหนังสือรับรอง/ค าสั่ง/หนังสือเชิญ

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  เรื่อง การขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน (Flow Chart)

หน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือ  
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน มายังส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน 
และ 4 ท่อนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด พิจารณาลงนามหนังสือ 
และแบบรายงานผลฯ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาและส่งเอกสารให้ส านักงาน 
ลูกเสือจังหวัด เพื่อมอบให้ผู้เสนอขอต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัด

เรื่อง     การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน 
ก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ  

2. ขอบเขตการด าเนินการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร และหน่วยงานต่างๆ 

3. ค าจ ากัดความ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันก าเนิดของลูกเสือไทย 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศกึษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
4. ประชุมคณะท างาน
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
6. เตรียมสถานที่จัดงาน
7. แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีสวนสนามให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. จดังานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
9. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีสวนสนาม 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนดในแต่ละปี 

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี (Flow Chart) 

รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ  
เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ประชุมคณะท างาน 

เตรียมสถานทีจ่ัดงาน 

แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี
สวนสนามให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัด

เรื่อง     การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 

กลุ่ม     ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 

2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนได้ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ 

2. ขอบเขตการด าเนินการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร และหน่วยงานต่างๆ 

3. ค าจ ากัดความ
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
4. ประชุมคณะท างาน
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
6. เตรียมสถานที่จัดงาน
7. แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี
8. จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
9. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ

5.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนดในแต่ละปี 

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ 10 – 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน ของทุกปี (Flow Chart)

รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมคณะท างาน 

ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เตรียมสถานที่จัดงาน 

แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี 
วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี 

จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

เรื่อง      การน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 

กลุ่ม      ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
1. วัตถุประสงค์

เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองและผู้อื่น  
รู้จักการด ารงชีวิตและท างานร่วมกับคนอ่ืน ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

2. ขอบเขตการด าเนินการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร 

3. ค าจ ากัดความ
การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นหัวใจของการลูกเสือ 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ
1. รับเรื่องจากโรงเรียน (โรงเรียนควรเสนอก่อนล่วงหน้า 15 วัน)
2. ตรวจเอ กสาร (โครงการ ค าสั่งโรงเรียน รายชื่อครู ผู้ควบคุมและนักเรียน ตารางกิจกรรม

เอกสารประกันภัย เอกสารการใช้รถเดินทาง หรือเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่) 
3. เสนอขออนุมัติจากผู้ อ านวยการลูกเสือจังหวัด
4. แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ ก าหนดให้น าลูกเสือ 

ไปเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๆ ละ อย่างน้อยหนึ่งคืน 

6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
หนังสือน าส่งแนบเอกสารประกอบตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๆ ละ อย่างน้อยหนึ่งคืน 

8. ข้อแนะน าเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม (Flow Chart) 

รับเรื่องจากโรงเรียน (โรงเรียนควรเสนอก่อนล่วงหน้า 15 วัน) 

ตรวจสอบเอกสาร (โครงการ ค าสั่งโรงเรียน รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน  
ตารางกิจกรรม  เอกสารประกันภัย เอกสารการใช้รถเดินทาง หรือเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่)

เสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ 
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