
การปฏิบัติงานกิจการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา



ค าน า 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ก ากับ
ลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือ ผู้ก ากับกอง รองผู้ก ากับกอง ผู้ก ากับกลุ่ม รองผู้ก ากับกลุ่ม ผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน การตั้งกองลูกเสือโรงเรียน การตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียน การขอ
อนุญาตน าลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและแรมคืน การขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์  

 คู่ฉบับนี้จะอ านวยความสะดวกอย่างยิ่งส าหรับผู้รับผิดชอบงานหลักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้บุคลากรอ่ืนสามารถปฏิบัติภารกิจแทนได้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ ครู นักเรียน สถานศึกษา
ที่มาขอรับบริการ 

 

ศุภภัทร์  สาดา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

รายการ         หน้า 

การขอจัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา     ๑ 

คู่มือการขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด     ๒ 

คู่มือการตรวจขั้นที่ ๕        ๓ 

คู่มือการขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์     ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การขอจัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาลูกเสือ 
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

รายละเอียด   

1. การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือโรงเรียน 

2. การขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.โรงเรียน/สถานศึกษา จัดท าเอกสารค าร้องขอ ดังนี้ 

  1.1 ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (ลส.1)จ านวน 2 ชุด 

  1.2 ขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) จ านวน 2 ชุด โดยแนบส าเนาวุฒิบัตรทางลูกเสือ 
ประกอบด้วยค าร้องขอแต่งตั้งฯ 

 2. โรงเรียน/สถานศึกษา ยื่นค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (ลส.1) หรือขอแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ บันทึกเสนอ ผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัดกาญจนบุรี (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒) เพ่ือขออนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ หรือ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบ ลส.11, ลส.12 และ ลส.13 

 5. ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒) ลงนามอนุญาตให้จัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสือหรือกองลูกเสือหรือแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบ ลส.11, ลส.12 และ ลส.13 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ท าหนังสือแจ้งโรงเรียน/สถานศึกษา 

 7. โรงเรียน/สถานศึกษา ได้รับใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

1. แบบค าขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (ลส.1) 

2. แบบค าขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) 

3. แบบลส.19 

4. ส าเนาวุฒิบัตรทางลูกเสือ 

 



 

คู่มือการขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 

ขั้นตอน/รายละเอียด 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา ท าหนังสือขออนุญาต ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ก่อนวันออกเดินทาง 1 สัปดาห์ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบเอกสาร เรื่องค าขอ
อนุญาต 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 บันทึกเสนอ การขออนุญาตพา
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม 

4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามอนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท าหนังสือแจ้ง โรงเรียน/
สถานศึกษา 

6. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจ้งอนุญาต ให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 

7. โรงเรียน/สถานศึกษา รายงานการพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรมต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายใน 5 วันท าการ 
พร้อมภาพถ่าย 5-10 หลังจากกลับแล้ว 

เอกสารประกอบ 

1. โครงการ/รายละเอียดตารางการฝึกอบรม หลักสูตร  

2. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา 

3. บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด, ค าสั่งมอบหมายผู้ก ากับลูกเสือ 

4. หนงัสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิต 

6. แผนที่การเดินทาง 

 

 

 



 

คู่มือการขอตรวจขั้นที่ 5 ข้ันปฏิบัติการและประเมินผล 

(เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมตั้งแต่ข้ันที่หนึ่ง ถึงขั้นท่ีสี่ไปใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน และได้รับการประเมินผลขั้นสุดท้าย เพ่ือให้มีคุณวุฒิวูด
แบดจ์(W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน 

ขั้นตอน 

1. โรงเรียนท าหนังสือ แจ้งรายชื่อ และส่งเอกสารเพ่ือขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ
ประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือ ถึงส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 ก่อนขอรับการตรวจอย่างน้อย 15 วัน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตรวจคุณสมบัติ ตรวจเอกสารของ
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ขอรับการตรวจฯ 

3. แจ้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ออกตรวจ
ตามวันที่ก าหนด 

4. แจ้งก าหนดวันออกตรวจฯ ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรทางการลูกเสือ ที่มีความประสงค์ขอรับการ
ตรวจทราบ 

5. ส่งรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 
อน ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติให้ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
2 ท่อน (W.B.)  

6. แจ้งผลการอนุมัติให้บุคลากรทางการลูกเสือทราบ และท าพิธีประดับเครื่องหมายในโอกาสส าคัญ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 
2556 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประมาณ 15  วัน 

 

 

 



 

คู่มือการขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (เจดีย์สามองค์) 

ขั้นตอน 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา ท าหนังสือขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก่อนวันขอใช้ค่ายลูกเสืออย่างน้อย 7 วัน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบเอกสาร วัน เวลา ในการ
ขอใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลค่าย 
ความพร้อมของค่ายในการใช้ปฏิบัติการ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 บันทึกเสนอ การขออนุญาตใช้ค่าย
ลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี  

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามอนุญาตให้ใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (เจดีย์สามองค์) 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท าหนังสือแจ้ง โรงเรียน/
สถานศึกษา พร้อมแจ้งค่าใช้จ่าย น้ า-ไฟฟ้า 

7. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจ้งอนุญาตให้ใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี  

8. โรงเรียน/สถานศึกษา น าส่งเงินค่าบ ารุงค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ตามระเบียบฯและรายงาน
การใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมภาพถ่าย จ านวน 5-10 ภาพ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือค าร้องขออนุญาตใช้ค่ายจังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

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

 


