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การปฏิบัติงานลูกเสือ – เนตรนารี 
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นางสาวชนนิกานต ์   รักอาชพี 

เจ้าหน้าทีล่กูเสอื กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 



 

 

 

คู่มือปฏิบัติ งานลูกเสือ – เนตรนารี  ฉบับนี้  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มส่ ง เสริม                  
การจัดการศึกษา ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดท าขึ้นโดยรวบรวม
ข้อบังคับฯ และระเบียบส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ – เนตรนารี ได้มีความรู้              
ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติงานลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม 
กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและสถานศึกษา ได้เป็น
อย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ค ำน ำ 





วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประ เทศชาติ
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 

ขอบเขตของงาน 
1. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  2. พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด เช่น การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,หลักสูตรวิชา
พิเศษ และกิจกรรมทบทวนเพื่อการพัฒนางานกิจกรรมลูกเสือ 

3. คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาดดีเด่น ประจ าปี 

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ – เนตรนารียุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า  25 พฤศจิกายน , วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม และวันสถาปนายุวกาชาด
สยาม  27 มกราคม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 

6. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ , ลูกเสือสดุดี , เข็มกาชาด และขอรับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

7. ส่งเสริมให้มีการสอบและประเมินวิชาพิเศษลูกเสือและยุวกาชาด 

8. จัดเก็บเงินคา่บ ารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง / กฎระเบียบที่ก าหนด 

ค าจ ากัดความ 
ลูกเสือ หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า เนตรนารีบุคลากรทางลูกเสือ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

 

การขอจดัต ัง้กลุม่ กองลูกเสอื และการแต่งต ัง้ผูก้ ากบั

ลูกเสอื 



ลูกเสือ มี 4 ประเภท 

1. ลูกเสือส ารอง (Cub Scout) อายุ 7 – 9 ปี คติพจน์: จงท าดี (Do Our Best) 

2. ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ 10 - 12 ปี คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be Prepared) 

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) อายุ 13 – 15 ปี คติพจน์: มองไกล (Look Wide) 

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover) อายุ 16 - 25 ปี คติพจน์: บริการ (Service) 

ยุวกาชาด หมายความว่า เยาวชนชาย หญิง อายุ 7 – 25 ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
สังกัดต่างๆ รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน.กรมราชทัณฑ์ 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจโดยไม่จ ากัดเชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 

2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 

3. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

4. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน. 

คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

- ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด 

- รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด 

- ผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญ
มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์

- ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ 

- ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับมีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ 

คุณวุฒิทางลูกเสือ 

- ผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทส ารอง 

- รองผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับวุฒิบัตร C.B.T.C. (ลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น) 

- ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ 

- รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร S.B.T.C. (ลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น) 



- ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 

- รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                           
ขั้นความรู้เบื้องต้น) 

- ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ 

- รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C. (ลูกเสือวิสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น) 

- ผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุ 28 ปี ขึ้นไป 

- รองผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. ข้อบั งคับคณะกรรมก ารบริหารลูกเสือแห่ งชาติ  ว่ าด้ วยการแต่ งตั้ งผู้ บั งคับบัญชา                       
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

๔. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช
๒๕๔๔ ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

          2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้ 

             ๒.๑  ตรวจสอบค าร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

             ๒.๒  มีจ านวนลูกเสือ  เนตรนารี   มีจ านวนเด็กไม่เกินจ านวนหมู่ 

             ๒.๓  มีจ านวนลูกเสือ  เนตรนารี  มีจ านวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ 

             ๒.๔  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

             ๒.๕  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุ่ม / ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 

             ๒.๖  เสนอผู้อ านวยการลูกเสือส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

            ๒.๗  ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

            ๒.๘  จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เสนอขอ 



เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ใบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ (ลส.1) หรือ ค าร้องขอแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ (ลส.2)                

จ านวน 2 ฉบับ 
2. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท จ านวน 2 ฉบับ 
3. เอกสารอื่น ๆ (กรณีชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับวุฒิบัตร) จ านวน 2 ฉบับ 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 ลส.๑  ค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

ลส.๒  ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

ลส.๑๑   ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ  

ลส.๑๒   ใบตั้งกองลูกเสือ 

 ลส.๑๓   ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 

 ลส.๑๙   ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 












