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ค าน า 

                คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ และคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้รวบรวมแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับฯ ของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือเนตรนารี ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี 
ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการลูกเสือในส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและสถานศึกษา ได้เป็นอย่าง
ดียิ่ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เร่ือง การต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
................................................................................................................................................................... 

1. วัตถุประสงค ์  เพื่อให้กิจการลูกเสือของโรงเรยีนในสังกัด และลูกเสือจังหวัด พัฒนาเจริญก้าวหน้า  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 189 โรงเรียน           
มีเขตท่ีรับผิดชอบ 8  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง,อ าเภอบางขัน,อ าเภอทุ่งใหญ่,อ าเภอนาบอน,อ าเภอช้างกลาง
อ าเภอ พิปูน,อ าเภอฉวาง,และอ าเภอถ้ าพรรณรา 
3. ค าจ ากัดความ  

ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนท้ังชายและหญิง ท่ีสมัครเป็นลูกเสือท้ังในสถานศึกษา  และนอก
สถานศึกษา ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  

1. โรงเรียนส่งค าร้องขอ จัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์ม ท่ีก าหนด 
    กรณีที่  1  จัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
    1.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรอกข้อความและลงนามในแบบ ลส.1  (ใบจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ) 
    1.2  ผู้สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรอกข้อความในแบบ ลส.2 (ใบแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 
           (ผู้สมัคร 1 คน สามารถด ารงต าแหน่งทางลูกเสือได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น)  

 1.2.1  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสืออย่างน้อยวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทใดๆ ก็ได้ 
 1.2.2  ผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ อย่างน้อยวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรงตามประเภท 
          นั้น ๆ  
 1.2.3  รองผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ อย่างน้อยข้ันความรู้เบ้ืองต้น ตามประเภท 

นั้น ๆ   
                         1.3  โดยรวบรวมแบบ ลส. 1 และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาวุฒิทางลูกเสือ (ให้ผู้สมัครรับรอง
ส าเนาวุฒิบัตร,เอกสารใบเปล่ียนช่ือ,นามสกุล กรณีไม่ตรงกับส าเนาวุฒิ )  จัดส่งส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ี            
การศึกษา จ านวน 2 ชุด 
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 กรณีที่  2  จัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (เพิ่มเติม) 

        1.4  โรงเรียนถ่ายส าเนา ลส.11 (ใบต้ังกลุ่มลูกเสือ) ลส.12 (ใบต้ังกองลูกเสือ) ให้กับผู้สมัครเป็น 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อแนบในการแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกลุ่มลูกเสือ  หรือกองลูกเสือนั้น ๆ  รับรอง
เอกสารโดยผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 

 2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การต้ังกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งต้ัง 
 ผู้บังคับบัญชา  ตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ) 
ดังนี้  

2.1 ตรวจสอบค าร้องขอต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
2.2 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเด็กไม่เกินจ านวนหมู ่ 
      2.2.1 กองลูกเสือส ารอง 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8-36 คน นักเรียนระดับช้ัน 

                                   ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ อย่างน้อย 2 หมู่ และไม่เกิน  
                                   6 หมู่  หมู่หนึ่ง มีลูกเสือ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย 

      2.2.2 กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 12-48 คน นักเรียนระดับช้ัน 
               ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ อย่างน้อย 2 หมู่ และไม่เกิน 
                6 หมู่  หมู่หนึ่ง มีลูกเสือ 6-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย 
     2.2.3  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8-48 คน นักเรียนระดับ 
               ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ อย่างน้อย 2 หมู่ และไม่เกิน  
               6 หมู่  หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย 
2.3 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเพียงพอกับการต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ  
2.4 ต้องมีผู้รับรองคุณสมบติัในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
2.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุ่ม ผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ   
      2.5.1  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสืออย่างน้อยวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทใดๆ  ก็ได้ 
      2.5.2  ผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ อย่างน้อยวูดแบดจ์ 2 ท่อน  
                ตรงตามประเภทนั้น ๆ  
      2.5.3  รองผู้ก ากับกองลูกเสือ ต้องมีวุฒิทางลูกเสือ อย่างน้อย ข้ันความรู้เบ้ืองต้น  
                ตามประเภทนั้น ๆ   

3.  เสนอหนังสือให้ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีลงนามน าส่ง จัดท างบหน้ารายละเอียดการจัดการตั้งกลุ่ม      
กองลูกเสือและแต่งต้ัง ผู้บังคับบัญชาตามประเภท 
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4.  เสนอผู้อ านวยการลูกเสือ จังหวัดพิจารณาอนุมัติต้ังกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และแต่งต้ัง ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ  
5.  ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
6.  จัดส่งใบแต่งต้ังให้หน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  

6.   เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
6.1   หนังสือน าส่งจากโรงเรียนเสนอขอจัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แนบ

เอกสารดังนี้   
6.1.1   แบบ ลส. 1 (แบบค าร้องขอจัดต้ังกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)  
6.1.2   แบบ ลส. 2 (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)  
6.1.3   วุฒิบัตรผ่านการอบรมทางลูกเสือในแต่ละประเภท (ต้องตรงกับประเภทกองลูกเสือ

เท่านั้น)  
6.1.4   เอกสารอื่น ๆ ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีช่ือสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)  

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
ใช้เวลา 15 วัน ในการด าเนินการในส่วนท่ี เกี่ยวข้อง จากส านักงานลูกเสือเขตพื้น ท่ีการศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 และส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

หมายเหตุ    
 เมื่อโรงเรียนได้รับเอกสารใบแต่งต้ังท่ีผ่านการลงนามจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ให้โรงเรียนจัดเก็บเป็นใส่แฟ้มเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลูกเสือของโรเรียน ให้ถ่ายส าเนาให้กับบุคลากร
ทางการลูกเสือ ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์เท่านั้น 
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ข้ันตอนการด าเนนิงาน 
เรื่อง การตั้งกลุม่ กองลกูเสือ และแตง่ตัง้ผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือ (Flow Chart) 

 
 

 

 
 
 
 
                                                             
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
                                                     
 
 

 

                                                        

  

 

 

โรงเรียนส่งค าร้องขอ จัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และ
แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์ม ท่ีก าหนด 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์การต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือและแต่งต้ัง 
ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ 

เสนอหนังสือให้ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีลงนาม
น าส่ง จัดท างบหน้ารายละเอียดการจัดการต้ังกลุ่ม      
กองลูกเสือและแต่งต้ัง ผู้บังคับบัญชาตามประเภท

ของลูกเสือ 

 

  

  

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือ จังหวัดพิจารณาอนุมัติต้ัง
กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และแต่งต้ัง ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ (ลงนามในแบบ ลส.11, (ใบจัดต้ังกลุ่ม)    
ลส.12 (ใบจัดต้ังกองลูกเสือ และ ลส.13 (ใบแต่งต้ัง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 
 
 

ออกเลขหนังสือน าส่ง และจัดส่งใบแต่งต้ังให้กับ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

ลงทะเบียนคมุเพ่ือการตรวจสอบ (แยกประเภท 

ผูอ้  านวยการ-รองผูอ้  านวยการลกูเสือโรงเรียน,กลุ่มลกูเสือ 

กองลกูเสือ, ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ 
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6 

 

 



7 

คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
เร่ือง   การขออนุมัติและการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)          

ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

1. วัตถุประสงค ์เพื่อให้กิจการลูกเสือในโรงเรียน และจังหวัดพัฒนาเจริญก้าวหน้า  
2. ขอบเขตการด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

   โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 189 โรงเรียน มี
เขตท่ีรับผิดชอบ 8  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง,อ าเภอบางขัน,อ าเภอทุ่งใหญ่,อ าเภอนาบอน,อ าเภอช้างกลาง
,อ าเภอ        พิปูน,อ าเภอฉวาง,และอ าเภอถ้ าพรรณรา 
3. ค าจ ากัดความ  

ผู้ก ากับลูกเสือ หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชากองลูกเสือแต่ละประเภท ในโรงเรียนท่ี            
ขอจัดต้ังโดยต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรม ได้รับวุฒิทางลูกเสือท่ีก าหนด  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  

1. เสนอโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (แต่ละประเภท) เพื่อขออนุมัติโครงการและค าส่ังแต่งต้ัง 
คณะกรรมการฝึกอบรมต่อผู้อ านวยการส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเสนอขอ
อนุมัติ ต่อไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   ต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 30 วัน 
และต้องมี ข้อความต่อไปนี้  

1.1 ช่ือผู้อ านวยการฝึกอบรม พร้อมท้ังวุฒิทางลูกเสือ  
1.2 ช่ือคณะผู้ให้การฝึกอบรม  
1.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ควรเกินกองละ 40 คน)  
1.4 สถานท่ีฝึกอบรม สถานท่ีเรียน อุปกรณ์  
1.5 ระยะเวลาฝึกอบรม  
1.6 ตารางการฝึกอบรมประจ าวัน  
1.7 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมที่แต่ละคนจะต้องเสีย 

2. เจ้าหน้าท่ีจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับลูกเสือ  
3. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 

ฝึกอบรม  
4. อนุมัติผู้อ านวยการฝึกอบรมและเลขรุ่น  
5. แจ้งอนุมัติการฝึกอบรมและเลขรุ่นการฝึกอบรม  
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6. ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่งโครงการ ค าส่ัง เลขรุ่นให้หน่วยงาน   

ขออนุมัติฝึกอบรมทราบและด าเนินการ  
7. หลังการเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมท ารายงานเสนอต่ออ านวยการ ส านักงาน

ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทราบ และเสนอต่อผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดภายใน 15 วัน 
พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

7.1 รายช่ือผู้อ านวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร  
7.2 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 ชุด  
7.3  ความคิดเห็นท่ัวไปของคณะผู้ให้การฝึกอบรม เกี่ยวกับการเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  
       ของหลักสูตรหรือวิธีด าเนินการ มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
7.4 เงินค่าบ ารุง  บี.พี. (คนละ 5 บาท)  
8. รายงานผลการฝึกอบรมให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติทราบ  

5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  
2. ห ลั ก สู ต ร ลู ก เ สื อ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เภ ท ท่ี จั ด ก า ร อ บ ร ม  (ส ารอง,สามั ญ ,สามั ญ รุ่ น ใหญ่ และ                                  

วิสามัญ) ขั้นความรู้เบ้ืองต้น และขั้นความรู้ช้ันสูง  
3. แน วทางก าร จัดกิ จกรรม ลูก เสือ ท่ี สอดคล้อ งกับห ลัก สูตรการ จัดการ ศึกษ าขั้ นพื้ น ฐาน                                   

พุทธศักราช 2544 ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

4.1 ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
4.1.1 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
4.1.2 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อยสมควร 

                                       เป็นตัวอย่างท่ีดี แก่เยาวชน  
4.2 ขั้นความรู้ช้ันสูง  

4.2.1 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์  
4.2.2 ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น ประเภทนั้น ๆ  
         มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
4.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างท่ีดี 
         แก่เยาวชน  
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6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
1. โครงการ  
2. แบบฟอร์มใบสมัคร / ก าหนดการรับสมัครและวันอบรม  

7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
ขั้นความรู้เบื้องต้นของลูกเสือแต่ละประเภท จ านวน 4 วัน ขั้นความรู้ช้ันสูงของลูกเสือแต่ละประเภท 

จ านวน 7 วัน 
 

ค าอธิบายวุฒทิางลกูเสือ 
 

C.B.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
C.A.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ช้ันสูง  
C.W.B.   ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทส ารองแล้ว  
S.B.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
S.A.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญขั้นความรู้ช้ันสูง  
S.W.B.   ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญแล้ว  
S.S.B.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
S.S.A.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ช้ันสูง  
S.S.W.B.  ผ่านการตรวจขั้นท่ี 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
แล้ว R.B.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
R.A.T.C.  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ช้ันสูง  
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.   ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์4 ท่อนแล้ว  
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ประเภทของลูกเสือ และการใช้อักษรที่ใช้แทน 
ประเภทลูกเสือ C = ลูกเสือส ารอง   S = ลูกเสือสามัญ  
S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    R = ลูกเสือวิสามัญ  
 
หมายเหตุ  การเรียกวุฒิทางลูกเสือแต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะเรียกเป็นภาพรวม ตัวอย่างเช่น ได้รับ
เครื่องหมาย วูดแบดจ์ประเภทลูกเสือส ารอง ใช้อักษรย่อ ว่า C.W.B 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ือง การขออนุมัติและการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)  
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (Flow Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเรื่องขออนมุัติฝึกอบรมฯ 
มายังส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เจ้าหน้าท่ีลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับลูกเสือฯ 

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณา
อนุมัติ โครงการและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

ฝึกอบรม 

อนุมัติผู้อ านวยการฝึกอบรมและเลขรุ่น 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ส่งโครงการ ค าส่ัง เลขรุ่นให้หน่วยงานขออนุมัติฝึกอบรม

ทราบและด าเนินการ 

ส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอรายงานผล
การฝึกอบรมฯ ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
เร่ือง การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนาร ีที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1.  วัตถุประสงค ์  เพื่อให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดพัฒนาเจริญก้าวหน้า  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 189 โรงเรียน มี
เขตท่ีรับผิดชอบ 8  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง,อ าเภอบางขัน,อ าเภอทุ่งใหญ่,อ าเภอนาบอน,อ าเภอช้างกลาง
,อ าเภอ        พิปูน,อ าเภอฉวาง,และอ าเภอถ้ าพรรณรา 
3. ค าจ ากัดความ  
         เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับลูกเสือท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์            
ตามล าดับช้ัน ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
         1.  แจ้งหลักเกณฑ์การขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  
         2. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับช้ันท่ีเข้าเกณฑ์  
         3. ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้อ านวยการส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ี 
การศึกษาพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
         4. ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด  
         5. ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้ท่ีได้รับ              
การพิจารณา ไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
        6. ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่งเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์และส าเนาประกาศส านักงาน คณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  
         7. ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา   ส่งส าเนาประกาศ และเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ ให้กับผู้ท่ีได้รับ และ
แจ้งให้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบให้ในโอกาสอันควร เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการบ าเพ็ญประโยชน์ และถือเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีแก่ลูกเสืออื่น ๆ สืบไป  
5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
         1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 67  
         2. ข้อบังคับลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2515  
         3. ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
พ.ศ. 2515  
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6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
         แบบค าขอส าหรับขอเข็มลูกเสือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 ช้ันท่ี 3 พร้อมประวัติและผลการ 
ปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารีแต่ละคน 33  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
          ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีมติให้ก าหนดเวลาขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์จาก ภายใน
วันท่ี ๓๐ เมษายน ของทุกปีขึ้นมาเป็นภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปีเพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสรับ           
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ภายในปีการศึกษา   
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ข้ันตอนการด าเนินงาน 

เร่ือง การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน(์Flow Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

แจ้งหลักเกณฑ์การขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบ 

 

โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
เหรียญตามล าดับช้ันท่ีเข้าเกณฑ์ 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาพื้นท่ี

การศึกษาการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ส่งเอกสารหลักฐานของผู้เสนอขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ไปยัง  
ส านักงานลูกเสือจังหวัด 

 

ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐาน ของผู้ท่ีได้รับการพิจารณา      

ไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ส่งส า 
เนาประกาศ และเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ ให้กับผู้ท่ีได้รับ และ
แจ้งให้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบให้ในโอกาสอันควร เพื่อเป็น

ขวัญก าลังใจ ในการบ าเพ็ญประโยชน์และถือเป็นตัวอย่างท่ีดี
แก่ลูกเสืออื่น ๆ สืบไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

เร่ือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

.................................................................................................................................................................  
1. วัตถุประสงค ์  
            1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
            2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ  
            3. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  
            4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  
           บุคลากรในสังกัด พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จ านวน 10 คน   ประกอบด้วย  
            1.  ประเภทผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน  
            2.  ประเภทครูผู้สอน จ านวน 5 คน  
            3. ผู้สนับสนุน จ านวน 2 คน  
3. ค าจ ากัดความ  
             ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเต็มใจ และ
เสียสละ อุทิศให้แก่กิจการลูกเสืออย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สมควรได้รับการยกย่อง  
4. ขัน้ตอนการด าเนินการ  
            1. รับเรื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
            2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน  
            3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
            4. จัดส่งเอกสารตามแบบท่ีก าหนด พร้อมผลงาน ไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
            5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่งส าเนาประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการคัดเลือก 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณ  
            6. ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ส่งส าเนาประกาศให้กับผู้ได้รับการพิจารณา 
และมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาสอันสมควรแก่ผู้ได้รับเพื่อเป็นขวัญก าลังและเป็นตัวอย่างท่ีดีของบุคคลท่ัวไป 
เช่น  ในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา  
5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
            1. แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.1)  
            2. รายละเอียดผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.2)  
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            3. แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.3)  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ตามปฏิทิน เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคมของทุกปี 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (Flow Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
 

จัดส่งเอกสารตามแบบท่ีก าหนด พร้อมผลงาน ไปยังส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่งส าเนาประกาศส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  เรื่องการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และ

ใบประกาศเกียรติคุณ 
 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งส าเนาประกาศให้กับ
ผู้ได้รับ การพิจารณา และมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาส 
อันสมควรแก่ผู้ได้รับเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และเป็นตัวอย่างท่ี
ดีของบคุคลท่ัวไป เช่น ในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

 

รับเรื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 



18 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 เร่ือง การขอเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

.................................................................................................................................................................  
1. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
              2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ  
              3. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  
             บุคลากรในสังกัด ท่ีผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง และเป็นผู้บังคับบัญชา กองลูกเสือ
โรงเรียนไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
3. ค าจ ากัดความ  
         เครื่องหมายวูดแบดจ์หมายถึง สัญลักษณ์ของผู้ท่ีผ่านการประเมินขั้นท่ี 5 หรือ ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 
3 ท่อนหรือ 4 ท่อน  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
          1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอหนังสือขอรับการประเมิน การ
ตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติการและเมินผล โดยระบุประเภทของลูกเสือ ถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ขอให้ส่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขั้นท่ี 5 เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันให้ไปท าการตรวจ ในหนังสือนั้น ให้
ระบุไว้ด้วยว่าพร้อมท่ีจะให้ ไปตรวจในวันใด หรือช่วงเวลาใด  
         2. ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด แต่งต้ังคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปท าการตรวจตามวัน หรือ
ช่วงเวลาท่ีมีผู้ขอมา (ในการนี้จะนัดวันท่ีจะไปด าเนินการตรวจท่ีแน่นอน)  
         3. ส านักงานลูกเสือจังหวัด แจ้งให้โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินทราบ เตรียมรับการประเมิน  
         4. การรายงานผลการตรวจขั้นท่ี 5 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นท่ี 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใด          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา และเสนอผลการ
ตรวจ ขึ้นไปตามล าดับข้ัน จนถึงเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ  
          5. เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งค าส าเนาส่ังแต่งต้ังและหนังสือส าคัญแต่งต้ังให้ 
ส านักงานลูกเสือจังหวัด  
           6. ส านักงานลูกเสือจังหวัดส่งค าส่ังแต่งต้ังและหนังสือส าคัญให้ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
ส่งต่อให้โรงเรียน และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 



19 
 
5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
           1. การปฏิบัติการก่อนท่ีจะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ  
               1.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นท่ี 4 (A.T.C.) มาแล้ว ให้น าความรู้และทักษะท่ีได้รับ 
จากการฝึกอบรม ไปด าเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวันส้ินสุดการฝึกอบรม  
ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) 47  
               1.2 เมื่อครบเวลา 4 เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจขั้นท่ี 5          
ได้แล้ว ให้เสนอรายงานตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิมาตรวจและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแนบหลักฐานคือ แบบ ลส.13 และวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ช้ันสูง         
( A.T.C.)  
               1.3 การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จะต้องด าเนินการ
ภายใน ก าหนดเวลา 2 ปี นับจากวันส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)  
          2. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ  
                2.1 ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม  
                2.2 เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย เช่น เอกสารหลักฐาน ใบส าคัญต่างๆให้เป็นปัจจุบัน  
                2.3 เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ไม้พลอง ไม้ง่ามเชือก            
รอก ไม้ทูนศีรษะ  เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ  
               2.4 เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม (ส าหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)          
การประชุมนายหมู่ (เตรียมพร้อมท่ีจะสาธิตให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้วย)  
          3. คุณสมบัติของผู้รับการตรวจ  
              3.1 บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ขั้นท่ี 1, 2, 3 และ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 
ปี นับจากวันส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)  
                    3.1.1 ขั้นที่ 1 คือ ขั้นความรู้ท่ัวไป ระยะเวลาการฝึก 1 วัน  
                    3.1.2 ขั้นที่ 2 คือ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น ระยะเวลาฝึก 3 - 4 วัน  
                    3.1.3 ขั้นที่ 3 คือ ขั้นฝึกหัดงาน ระยะเวลาการฝึก 4 เดือน  
                    3.1.4 ขั้นที่ 4 คือ ขั้นความรู้ช้ันสูง ระยะเวลาฝึก 7 - 8 วัน  
                    3.1.5 ขั้นที่ 5 คือ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล หลังการฝึกอบรม ขั้น 4 มาแล้ว 4 เดือน  
              3.2 เป็นบุคคลท่ีมีกองลูกเสือเป็นของตนเองหากมีลูกเสือ จ านวน 2 หมู่ขึ้นไป ต้องขอจัดต้ังกอง
ลูกเสือ ในโรงเรียนของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออื่นเป็นประจ า ในกรณีท่ีไม่สามารถต้ังกองลูกเสือ
ได้ หรือ โรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเภทท่ีไปเข้ารับการฝึกอบรมข้ันความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) มา หรือผู้
มีหน้าท่ี ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด  

 



20 
 
              3.3  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งต้ังให้มีต าแหน่งทางลูกเสือตามแบบ           
ลส. 13 เป็นหลักฐาน (ต้องมีต าแหน่งอยู่ในกองลูกเสือท่ีจะขอรับการตรวจข้ันท่ี 5)  
         4. ล าดับข้ันตอนการตรวจ มีดังต่อไปนี้  
                1. งานด้านธุรการของกอง  
                    1.1 ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดท าไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่  
                    1.2 หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ท าไว้เรียบร้อยเพียงไร  
                    1.3 หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดท าไว้เรียบร้อยอย่างไร  
                    1.4 สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบกัน
อย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่และเรียบร้อยเพียงไร  
                    1.5 สมุดบันทึกการประชุมกองของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ ต้องมีบันทึกการประชุม
กอง มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 48  
                    1.6 สมุดหมายเหตุรายวันของกองได้จัดท าขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็น ปัจจุบันเพียงใด  
                    1.7 สมุดประวัติของกองลูกเสือ (สมุดปูม) ได้จัดท าขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด 
โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือนั้นไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้ จัดต้ังขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้ก ากับคนแรก ใครเป็นรองผู้
ก ากับ มีจ านวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็นอย่างไร  
                    1.8 เอกสารท่ีจ าเป็นต้องน าเสนอให้ตรวจ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.3 ใบอนุญาตต้ังกองลูกเสือ 
ลส.12 ใบอนุญาตต้ังกลุ่มลูกเสือ ลส.11 ใบแต่งต้ังผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ ลส.13 และใบเสร็จรับเงิน
ลูกเสือ ลส.19  
                    1.9 งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่างๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแผนหรือไม่  
               2. งานด้านวิชาการ  
                    2.1 ให้ผู้รับการตรวจขั้นท่ี 5 สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ี ขอรับการตรวจ ให้
ผู้ตรวจดู 1 ครั้ง โดยเริ่มจากพิธีเปิดประชุมกอง จนถึงพิธีปิดประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที ในการสาธิต
การฝึกอบรมนี้ ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่า ผู้รับการตรวจปฏิบัติถูกต้อง ตามข้ันตอนท่ีบันทึกในแผนการ
ประชุมกองหรือไม่ อย่างไร  
                      2.2 สมุดสะสม (เฉพาะลูกเสือส ารอง) ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารองอย่างน้อย หมู่ละ           
1 เล่ม  
                      2.3 การสวนสนาม (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ตรวจดูความถูกต้อง ของ
การจัดขบวนสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบ วินัย การส่ังแถว ความสง่าผ่าเผย เป็นอย่างไร  
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                      2.4 การฝึกระเบียบแถว (เฉพาะลูกเสือส ารอง)  
                      2.5 การสาธิตการประชุมนายหมู่ (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ปฏิบัติ            
ได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไรการสวนสนามและการประชุมนายหมู่ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูอย่างน้อย กิจกรรมละ 15 
นาที  
               3. การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จะด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ขอรับการตรวจขั้น ท่ี 5 อย่างน้อย                  
คนละ  10 ข้อ  
6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช ้ 
           หนังสือน าส่ง บัญชีรายช่ือผู้เสนอขอตรวจขั้นท่ี 5 ค าส่ังแต่งต้ังผู้ประเมิน แบบรายงาน ผู้ตรวจจะเป็นผู้
น ามาให้ผู้ขอรับการประเมินกรอกโดยตรง  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

เร่ือง  การขอเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (Flow Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประจ าจังหวัด
ให้ เป็น ผู้ไปท าการตรวจตามวัน หรือช่วงเวลาท่ีมี ผู้ขอมา      
(ในการนี้จะนัดวันท่ีจะไปด าเนินการตรวจท่ีแน่นอน) 

 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด แจ้งให้โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน
ทราบ เตรียมรับการประเมิน 

การรายงานผลการตรวจข้ันท่ี 5 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจข้ันท่ี 5  ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจเสนอ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา และเสนอผลการตรวจฯ ข้ึนไป
ตามล าดับข้ัน จนถึงเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ 

เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งค า
ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังและหนังสือส าคัญแต่งต้ังให้ส านักงาน

ลูกเสือจังหวัด 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด  ส่งค าส่ังแต่งต้ังและหนังสือส าคัญให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งต่อให้โรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
เสนอหนังสือขอรับการประเมิน การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการ
และเมินผล  โดยระบุประเภทของลูกเสือ ถึงผู้อ านวยการลูกเสือ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และส่งต่อผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด  
ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจข้ันท่ี 5 เป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 15 วัน ก่อนถึงวนัให้ไปท าการตรวจในหนังสือนั้นให้ระบุ
ไว้ด้วยว่าพร้อมท่ีจะให้ ไปตรวจในวันใด หรือช่วงเวลาใด 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
เร่ือง การขอเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค ์ 
       1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีใจรักในกิจการลูกเสือ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  

                  2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ  
              3. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  

2. ขอบเขตการด าเนินการ  
 บุคลากรในสังกัด ท่ีได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  

3. ค าจ ากัดความ  
             เครื่องหมายวูดแบดจ์ หมายถึง สัญลักษณ์ของผู้ท่ีผ่านการประเมินขั้นท่ี 5 หรือ ได้รับเครื่องหมาย           
วูดแบดจ์ 3 ท่อนหรือ 4 ท่อน  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
            1. หน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือ ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน         
มายังส านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก  
            2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อนถูกต้อง 
ตามระเบียบหรือไม่  
            3. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาลงนามหนังสือ และแบบรายงานผลฯ  
            4. ส่งเอกสารและแบบรายงานไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
            5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาและส่งเอกสารให้ส านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้ผู้
เสนอขอต่อไป  
5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
            1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทท่ีผ่านการฝึกอบรม         
ขั้นความรู้ช้ันสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นท่ี 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 ากับ
ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่SS.W.B. ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.  
            2. หลังจากได้รับเครี่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี แล้วผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตรไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษร
ย่อ A.L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)  
            3. ได้รับเครื่อง หมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากร 
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 ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นผู้อ านวยการ 
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองต้น 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง 
4 ครั้ง น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T. 
การขอไม่ก าหนดระยะเวลา  แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี  
              6. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้ ผลการปฏิบัติงานด้านลูกเสือของผู้ยื่นเสนอขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  
3 ท่อน ประกอบด้วย  
                  1. ส่วนท่ี 1  บันทึกข้อความและรายงานผล  
                  2. ส่วนท่ี 2  รายละเอียดการร่วมเป็นคณะวิทยากรให้การฝึกอบรม  
                  3. ส่วนท่ี 3  ส าเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม  
                  4. ส่วนท่ี 4  ส าเนาหนังสือรับรอง/ค าส่ัง/หนังสือเชิญ ผลการปฏิบัติงานด้านลูกเสือของผู้ยื่นเสนอ
ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ประกอบด้วย  
                      1 .ส่วนท่ี  1 บันทึกข้อความและรายงานผล  
                      2. ส่วนท่ี  2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมและร่วมเป็นคณะวิทยากรให้       
การฝึกอบรม  
                      3. ส่วนท่ี 3  ส าเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม  
                      4. ส่วนท่ี 4 ส าเนาหนังสือรับรอง/ค าส่ัง/หนังสือเชิญ 
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
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ข้ันตอนการด าเนนิงาน  
เรื่อง  การขอเครื่องหมายวดูแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน (Flow Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน 
และ 4 ท่อนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และส่งต่อส านักงาน
ลูกเสือจังหวัด 

 ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด  พิจารณาลงนามหนังสือ และแบบ
รายงานผลฯ น าเสนอส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาและส่งเอกสารให้
ส านักงานลูกเสือจังหวัด   

ส านักงานลูกเสือจังหวัด  จัดส่งให้ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา   เพื่อมอบให้ผู้เสนอขอต่อไป 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดส่งมอบให้โรงเรียน 
หน่วยงาน เพื่อมอบให้ผู้เสนอขอต่อไป 

 

หน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือ 
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน มายังส านักงานลูกเสือเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 เร่ือง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และช้ันที่ 3  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งไม่มีส่ิงใดเครื่องตอบแทน นอกจากเหรียญ 
ลูกเสือสดุดีเท่านั้น  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 189 โรงเรียน มีเขตท่ี
รับผิดชอบ 8  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง,อ าเภอบางขัน,อ าเภอทุ่งใหญ่,อ าเภอนาบอน,อ าเภอช้างกลาง,อ าเภอ        
พิปูน,อ าเภอฉวาง,และอ าเภอถ้ าพรรณรา 
3. ค าจ ากัดความ  
           เหรียญสดุดีลูกเสือ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง เป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็น          
บ าเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 เช่นเดียวกับเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ 4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
           1. แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ให้โรงเรียน         
ในสังกัดทราบ  
            2. โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอเหรียญตามล าดับช้ันท่ีเข้าเกณฑ์  
            3. ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา    
            4. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบุคคลท่ีเห็นสมควรเสนอขอพระราชทาน  
            5. การเสนอขอพระราชทานแบ่งออกเป็นฝ่าย ๆ โดยแยกช้ันเหรียญลูกเสือสดุดีและเรียงล าดับผลงาน 
อย่างชัดเจน  
             6. ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปการเสนอขอพระราชทานพร้อม
กับ แนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ัง  
             7. ส่งแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี คนละ 12 ชุด พร้อมส าเนาหลักฐาน และ
เอกสารประกอบการพิจารณา คนละ 1 ชุด ไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัด  
             8. ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้ท่ีได้รับ          
การพิจารณาไปส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
             9. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานเหรียญ ลูกเสือ
สดุดี  
           10. ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งผู้ท่ีได้รับเหรียญทราบก าหนดวันเวลา และสถานท่ีท่ีจะไป
รับมอบเหรียญ  
5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
         1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60  
         2. ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญ ลูกเสือ
สดุดี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3    
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6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
          แบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจ าปี คนละ 12 ชุด และเอกสารประกอบ คนละ 
1 ชุด  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
          ตามปฏิทินการของจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ด าเนินการได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการขอรับ
พระราชทาน จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
8. ข้อแนะน าเพิ่มเติม  
          เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญท่ีพระราชทานเป็นบ าเหน็จ
ความชอบในราชการแผ่นดิน เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี ๑ ช้ันท่ี ๒ ช้ันท่ี ๓  
           มาตรา ๕๘ ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ส าหรับพระราชทานแก่บุคลากร 
ทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาท่ีมีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือท่ีได้อุทิศก าลังกายหรือก าลังความคิด 
ในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่ การลูกเสือตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐  
            มาตรา ๕๙ เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงิน มีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๒ 
เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมี 
อักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ท าเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกล้ียง 
จารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันท่ีพระราชทานท่ีขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาด
กว้าง ๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมท้ังสองข้างมีริ้ว สีด ากว้าง ๖ มิลลิเมตร 
ประดับท่ีอกเส้ือเหนือปกกระเป๋าเบ้ืองซ้าย เหรียญลูกเสือสดุดีมีล าดับเป็นสามช้ัน ดังต่อไปนี้ 
           ชั้นที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับท่ีแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางด่ิงหนึ่งเข็ม  
           ชั้นที่สอง มีเข็มหน้าเสือ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับท่ีแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางด่ิงหนึ่งเข็ม  
           ชั้นที่สาม ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสือประดับท่ีแพรแถบ มาตรา ๖๐ เหรียญลูกเสือสดุดีช้ันท่ีหนึ่ง        
จะพระราชทานแก่ผู้ท่ีมีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือท่ีได้อุทิศ  ก าลังกาย หรือก าลังความคิดในการ
ประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่ง ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติก าหนด  
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(ส าเนา)  
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3  
-----------------------------------------------------------                     

             เพื่อให้การพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 เป็นไป          
ตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 คณะกรรมการ
บริหาร ลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ดังนี้ คือ  
             เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 จะพระราชทานแก่ผู้มีอุ ปการคุณต่อกิจการลูกเสือถึงขนาด หรือ ได้อุทิศ
ก าลังกาย หรือก าลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่ง คือ  
                 (1) ผู้ท าหน้าท่ีฝ่ายบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด อ าเภอ โรงเรียน หรือ
หน่วยงานอื่น ผู้รายงานขอจะต้องระบุต าแหน่ง และเวลาท่ีตนได้ท าหน้าท่ีผู้บริหารกิจการลูกเสือ กับแสดง ให้เห็น
ว่า นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติแล้ว ตนได้ประกอบกิจอันใดเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงว่าเป็นการอุทิศก าลังกาย 
หรือก าลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง เช่น ได้ด าเนินการสร้าง 
ค่ายลูกเสือ หรือได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ หรือวิชาลูกเสือ เป็นพิเศษ หรือได้จัดให้มีการชุมนุม
ลูกเสือ หรือได้จัดต้ังทุนถาวร ส าหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือ หรือ ได้จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือ ลูกเสือ (เช่น เต็นท์ หรือ เครื่องดนตรี ฯลฯ ) ฯลฯ เป็นต้น  
                  (2) ผู้ท าหน้าท่ีฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งได้แก่ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ และ คณะกรรมการ  
ให้การฝึกอบรมของเขตการศึกษา จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานอื่น ส าหรับผู้ท่ีเป็นผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้
ก ากับ กองลูกเสือ จะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้อุทิศตนท างานในหน้าท่ีผู้ให้การฝึกอบรมเป็นระยะเวลานาน โดย
ประกอบ กิจกรรมท่ีดีเด่น และได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ ส่วนผู้ท่ีอยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมของเขต
การศึกษา จังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานอื่น จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ได้เป็นก าลังส าคัญในการฝึกอบรมอะไร ท่ี
ไหน และเมื่อใด โดยเรียงล าดับ วัน เดือน ปี ของการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละครั้งด้วย  
                  (3) ผู้ท าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งได้แก่ ผู้ตรวจการลูกเสือ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือจังหวัด หรือ อ าเภอ หรือบุคคลท่ัวไป ควรระบุกิจกรรมส าคัญท่ีได้กระท า หรือได้เป็นก าลังส าคัญ ในการ
ประกอบกิจอันบังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง และถ้าเป็นการบริจาคเงิน หรือส่ิงของ ก็ควรมี
รายงานอย่างละเอียด และหลักฐานประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นการอุปการคุณถึงขนาด สมควรได้รับ           
การยกย่องเป็นพิเศษ  
             เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2 จะพระราชทานแก่ผู้ท่ีมีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ ดังต่อไปนี้  

(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์ส่ิงของต่าง ๆ ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท หรือเป็นเจ้าของโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการในการหาทุน
สนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเดียว หรือ หลายโครงการรวมกัน วงเงินไม่
น้อยกว่า 500,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุน กิจการลูกเสือ อาจจะมี ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือหลายคน ในกรณีนี้  ผู้รับ ผิดชอบโครงการ อาจเสนอให้ ผู้ร่วมงานได้รับ 
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีเฉพาะผู้ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ  
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                   (2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับท่ี  1 วิชาผู้ก ากับลูกเสือ            
ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ช้ันสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง หรือ ระดับท่ี 2   
การให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ หรือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้           
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง  
                   (3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 
ปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง หรือ  
                   (4) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ             
เป็นอย่างดียิ่ง  
             เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 3 จะพระราชทานแก่ผู้ท่ีมีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ ดังต่อไปนี้  
                   (1) บริจาคเงินหรือทรัพย์ส่ิงของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
50,000 บาท หรือ เป็นเจ้าของโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ ในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ              
ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการรวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุน 
กิจการลูกเสือ อาจจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือหลายคน ในกรณีนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจเสนอให้ผู้ร่วมงาน ได้รับ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เฉพาะผู้ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ  
                  (2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับท่ี 1 วิชาผู้ก ากับลูกเสือ          
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น หรือขั้นความรู้ช้ันสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง หรือระดับท่ี 2          
การให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ หรือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้           
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  
                 (3) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ โดยอยู่
ประจ าตลอดการฝึกอบรมครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง  
                 (4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และ        
ปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง หรือ  
                 (5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ เป็น 
อย่างดียิ่ง  

การรับรองผลการปฏิบัติงาน  
               ผลการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการลูกเสือทุก ๆ ด้าน ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือ 

บุคคลท่ัวไป จะต้องมีผู้รับรองเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
                      1. ด้านการฝึกอบรมให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมแต่ละครั้งเป็นผู้รับรอง  
                      2. ด้านการบริจาค และสนับสนุนกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ  
                             2.1 ส่วนกลาง  ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือกรรมการ บริหาร
ลูกเสือแห่งชาติอธิบดี ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม หรือผู้อ านวยการ กองการ
ลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รับรอง  
                             2.2 ส่วนภูมิภาค ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัด หรือ              
นายอ าเภอ หรือศึกษาธิการอ าเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง   
 
 



30 
 
 
                                        การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  
                  ข้อปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีดังนี้  
                  1. ส่วนกลาง ให้อธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี ฐานะเทียบเท่ากรม 
หรือกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณีรายงานการขอพระราชทานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ บริหาร
ลูกเสือแห่งชาติเพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามล าดับ  
                  2. ส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการขอพระราชทาน ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามล าดับ การขอเล่ือนช้ัน
เหรียญลูกเสือสดุดี ผู้ท่ีจะขอเล่ือนช้ันเหรียญลูกเสือสดุดีให้สูงขึ้น จะต้องมีระยะเวลา นับจากวันท่ีได้รับ
พระราชทาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องช้ีแจงผลการปฏิบัติงานใหม่โดยละเอียด  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2531 
(ลงช่ือ) มารุต บุนนาค 
(นายมารุต บุนนาค) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  
เร่ือง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และช้ันที่ 3 (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 
ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 

  โรงเรียนส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
เหรียญตามล าดับช้ันท่ีเข้าเกณฑ์ 

   ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเสนอ              
ผู้อ านวยลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบุคคลท่ีเห็นสมควรเสนอ
ขอพระราชทาน 

 ผลการพจิารณาเป็นประการใด ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบ
สรุปการเสนอ ขอพระราชทาน พร้อมกับแนบส า เนาคำส่ังแต่งต้ัง 
 

  ส่งแบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี คนละ 12 ชุด 
พร้อมส าเนาหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณา คนละ 1 ชุด ไป
ยังส านักงานลูกเสือจังหวัด  

 
 ส านักงานลูกเสือจังหวัดด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ส่ง
เอกสารหลักฐาน ของผู้ท่ีได้รับการพิจารณาไปส านักงานลูกเสือ
แห่งชาต9ิk9999bbbb 

    ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
 

    ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งผู้ท่ีได้รับเหรียญฯ 
ทราบ ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีท่ีจะไปรับมอบเหรียญ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 เร่ือง การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม ของทุกปี  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค ์ 
     เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ 

พระราชทาน ก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข           
คณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของเหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
2. ขอบเขตการด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่าง ๆ  
3. ค าจ ากัดความ  

     วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันก าเนิดของลูกเสือไทย ตรงกับวันท่ี 1 กรกฎาคม 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  

         1. รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
         2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานวันสถาปนา 

คณะลูกเสือแห่งชาติ  
        3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
        4. ประชุมคณะท างาน  
        5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
        6. เตรียมสถานท่ีจัดงาน  
        7. แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีสวนสนามให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
        8. จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
        9. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ  

5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
            ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีสวนสนาม  
6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
            ตามแบบฟอร์มท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนดในแต่ละปี  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
            ด าเนินการ เริ่มต้ังแต่ 15 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ือง การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ1 กรกฎาคม ของทุกปี (Flow Chart) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

   

รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมคณะท างาน 
 

เตรียมสถานท่ีจัดงาน 
 

 แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี  สวนสนาม
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

 
   รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ 
 
 

แจ้งประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
 



 

34 

คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
เร่ือง การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค ์ 
          1. เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทาน ก าเนิด
ลูกเสือไทย ประกอบประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
          2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนได้ร่วมกันปฏิบัติ               
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานท่ีสาธารณะ  
2. ขอบเขตการด าเนินการ 
           โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัด  และหน่วยงานต่างๆ  
3. ค าจ ากัดความ  
           วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว             
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
            1. รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
            2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน วันสมเด็จพระมหา 
ธีรราชเจ้า  
             3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
             4. ประชุมคณะท างาน  
             5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
             6. เตรียมสถานท่ีจัดงาน  
             7. แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี  
             8. จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
             9. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ  
5.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
            ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี  
6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
             ตามแบบฟอร์มท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนดในแต่ละปี  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
              ด าเนินการ เริ่มต้ังแต่ 10 – 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ือง การจัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน ของทุกปี (Flow Chart) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

รับหนังสือจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมคณะท างาน 
 

เตรียมสถานท่ีจัดงาน 
 

 แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดีให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

    รายงานผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทราบ 
 
 

แจ้งประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เร่ือง การน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
.................................................................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค ์ 
            เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองและผู้อื่น รู้จัก
การด ารงชีวิตและท างานร่วมกับคนอื่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
2. ขอบเขตการด าเนินการ  
            โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช    
3. ค าจ ากัดความ การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นหัวใจของการลูกเสือ  
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  

1. รับเรื่องจากโรงเรียน (โรงเรียนควรเสนอก่อนล่วงหน้า 15 วัน)  
2. ตรวจเอกสาร (โครงการ ค าส่ังโรงเรียน รายช่ือครูผู้ควบคุมและนักเรียน ตารางกิจกรรม เอกสาร

ประกันภัย ส าเนาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและแผนท่ีเส้นทางจากโรงเรียนถึงจุดหมาย)  
3. เสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด   
4. แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ  

5. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
           ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ ก าหนดให้น าลูกเสือ ไปเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๆ ละ อย่างน้อยหนึ่งคืน  
6. เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้  
            หนังสือน าส่งแนบเอกสารประกอบตามขั้นตอนการด าเนินงาน  
7. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
            อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๆ ละ อย่างน้อยหนึ่งคืน  
8. ข้อแนะน าเพิ่มเติม   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง การน าลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม (Flow Chart) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องจากโรงเรียน (โรงเรียนควรเสนอก่อนล่วงหน้า 15 วัน) 

ตรวจสอบเอกสาร (โครงการ,ตารางกิจกรร,รายช่ือครูผู้ควบคุม
รายช่ือนักเรียน,ส าเนาหน้าเอกสารประกันภัย,ส าเนาหนังเสือ
ขออนุญาตผู้ปกครอง,แผนท่ีเส้นทาง) 

เสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เร่ือง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีคุณธรรม โดยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็ง อดทน 
อดกล้ัน รู้จักเสียสละ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3.  ค าจ ากัดความ 
 ระเบียบแถวลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  รับเรื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.2  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 4.3  แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.4  ด าเนินการประกวด มอบเกียรติบัตร ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.5  ส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี ท่ีชนะเลิศ รายผลให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.6  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
 4.7  เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด 
 4.8  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดส่งมอบเกียรติบัตรและแบดจ์ให้กับกองท่ีชนะการ
ประกวด ล าดับท่ี 1-3 
 4.9  ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งโรงเรียนและจัดพิธีมอบให้กับโรงเรียน 
5.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 5.1  หลักเกณฑ์การประกวดและรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 
 5.2  ใบคะแนนตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
6.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 ตามก าหนดปฏิทิน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร ีประจ าปี (Flow Chart) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 รับเรื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

 แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี ท่ีชนะเลิศ รายผลให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดส่งมอบ
เกียรติบัตรและแบดจ์ให้กับกองท่ีชนะการประกวด  

ล าดับท่ี 1-3 

 ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งโรงเรียนและ 
จัดพิธีมอบให้กับโรงเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เร่ือง การจัดงานชุมนุมลูกเสือ  
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม 
ตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม 
 1.2  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องคุณธรรมน าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักแก้ปัญหา
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ชุมชนบ้านเมือง ให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยนืในอนาคต 
 1.3  เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการ
ลูกเสือ   
2.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3.  ค าจ ากัดความ 
 การชุมนุมลูกเสือ หมายถึง การมารวมตัวของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1   จัดท าโครงการและขออนุมัติถึงผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.2   แต่งต้ังคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เชิญประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 
 4.3   ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีจัดงาน และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานชุมนุม 
 4.4   แจ้งโรงเรียนคัดเลือกกองลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม 
 4.5   แต่งต้ังวิทยากร/เชิญประชุม/จัดเตรียมหลักสูตรการจัดงานชุมนุม 
 4.6  จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับผู้เข้าร่วมงานชุมนุม/จัดค่ายย่อย/เตรียมห้องประชุม/สถานท่ีฝึกกลางแจ้ง/ 
                  ท่ีพัก/อาหาร 
 4.7   เชิญผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานชุมนุมและขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
 4.8   ด าเนินการจัดงานตามก าหนด  
 4.9   สรุปรายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานลูกเสือจังหวัด 
5.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 5.1  หลักสูตรลูกเสือ กิจกรรมของลูกเสือ (กิจกรรมบุกเบิก/กิจกรรมผจญภัย/กิจกรรมนิทรรศการทาง
ลูกเสือ-ส่ิงประดิษฐ์/กิจกรรมทัศนศึกษา)   
 5.2  หลักสูตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปี 
6.  เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช ้
 6.1  บันทึกข้อความ 
 6.2  หนังสือน าส่งแจ้งโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง การจัดงานชุมนุมลูกเสือ  (Flow Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

จัดท าโครงการและขออนุมัติถึงผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 

 แต่งต้ังคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เชิญประชุมเตรียมการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือ 

 

ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีจัดงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม  

 

แต่งต้ังวิทยากร/เชิญประชุม/จัดเตรียมหลักสูตรการจัดงาน
ชุมนุม 

 

จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับผู้เข้าร่วมงานชุมนุม/จัดค่ายย่อย/
เตรียมห้องประชุม/สถานท่ีฝึกกลางแจ้ง/ท่ีพัก/อาหาร 

 

เชิญผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานชุมนุมและขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 

สรุปรายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และส านักงานลูกเสือจังหวัด 


