
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานเก่ียวกับกิจการลูกเสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒



 

(ก) 

คํานํา 
 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ฉบับนี้ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษายโสธร เขต ๒ จัดทําข้ึนโดยรวบรวมขอบังคับฯ และระเบียบ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ไดมีความรู ความเขาใจเบื้องตนในการ ปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ซ่ึงมีรายละเอียด

เก่ียวกับการขออนุมัติจัดต้ังกลุม กองลูกเสือและแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ การตรวจข้ันท่ี ๕ ข้ันปฏิบัติการและ

ประเมินผลและการเดินทางไกลและแรมคืน ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน สําหรับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติและสถานศึกษาอยางดียิ่ง 

 

 

นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร 



๑ 

 

 

เรื่อง การตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือใหกิจการลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาเจริญกาวหนา 

 ๒. เพ่ือใหมีรูปแบบและแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

ขอบเขตการดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จํานวน ๑๘๒ แหง 

และโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดอ่ืน ในเขตอําเภอท่ีรับผิดชอบ ๕ อําเภอ ไดแกอําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม 

อําเภอปาติ้ว อําเภอทรายมูล และอําเภอไทยเจริญ 

คําจํากัดความ ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนท้ังชายและหญิง ท่ีสมัครเปนลูกเสือท้ังในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา สวนลกูเสือท่ีเปนหญิงใหเรียกวา “เนตรนารี”  

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ๑. โรงเรียนสงคํารองขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือและแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือตามแบบ 

 ๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑการตั้งกลุม กองลูกเสือและแตงตั้ง

ผูบังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้ 

 ๒.๑ ตรวจสอบคํารองขอตั้งกลุม/กองลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ๒.๒ มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจํานวนเด็กไมเกินจํานวนหมูมีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจํานวนเพียงพอ

กับการตั้งกลุม กองลูกเสือ 

 ๒.๔ ตองมีผูรับรองคุณสมบัติในใบคํารองการตั้งกลุม/กองลูกเสือ/ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาผูกํากับกลุม/ผูกํากับกองลูกเสือ ตองมีวุฒิทางลูกเสือข้ันความรู

เบื้องตน 

 ๓. เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุม/กองลูกเสือและแตงตั้งบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ๔. ลงทะเบียนขอมูลการตั้งกลุม/กอง และผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ๕. จัดสงใบแตงตั้งใหหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๒. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือและแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ๓. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ัน

ความรูเบื้องตนของสํานักการลูกเสือ ยุวกาซาด และกิจการนักเรียน 

เอกสารและแบบฟอรมท่ีใช 

 หนังสือนําสงจากโรงเรียนเสนอขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือแนบ เอกสารดังนี้ 

 ๑. แบบ ลส. ๑ (แบบคํารองขอจัดตั้งกลุม หรือกองลูกเสือ)  ๒ ฉบับ / ๑ กอง,กลุม 



๒ 

 

 

 ๒. แบบ ลส. ๒ (ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือฯ)  ๒ ฉบับ / ๑ กอง,กลุม 

 ๓. วุฒิบัตรผานการอบรมในแตละประเภท  (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 

 ๔. เอกสารอ่ืน ๆ (กรณีชื่อสกุลไมตรงกับวุฒิบัตร)  (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการในสวนของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กําหนด

แลวเสร็จ ๑ - ๓ วันทําการ  

  



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมการขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

  



๔ 

 

 

 

  



๕ 

 

 

ตัวอยาง 

 



๖ 

 

 

ตัวอยาง 

 

  



๗ 

 

 

 



๘ 

 

 

เรื่อง การขออนุญาตถูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

ข้ันตอน 

 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาต ยื่นตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต ๒ กอนวันออกเดินทาง ๑ สัปดาห 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ตรวจสอบเอกสาร เรื่องคําขออนุญาต 

 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ บันทึกเสนอ การขออนุญาตพาลูกเสือ เนตร

นารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนาม

อนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทําหนังสือแจงโรงเรียน/สถานศึกษา 

 ๖. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจงอนุญาตใหลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเขาคายพักแรม 

 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา รายงานการพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรมตอสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ภายใน ๕ วันทําการ พรอมภาพถาย ๓ - ๕ ภาพหลังจากกลับมาแลว 

เอกสารประกอบ 

 ๑. โครงการ/สําเนาโครงการ 

 ๒. แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา 

 ๓. บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 ๔. หนังสือขออนุญาตผูปกครอง 

 ๕. กรมธรรมประกันชีวิต 

 ๖. แผนท่ีการเดินทาง 

การปฏิบัติ 

๑. ศึกษากฎ ระเบียบ มาตรการท่ีเก่ียวของกับการนํานักเรียนไปเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ 

เนตรนารี  

๒. สงเอกสารประกอบการขออนุญาตนํานักเรียนไปขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี มา

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓. เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตการขออนุญาตนํา

นักเรียนไปเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี 

๔. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ 

๕. สรุปและรายงานผลการขออนุญาตนํานักเรียนไปเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี  



๙ 

 

 

ตัวอยางหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ท่ี ศธ ๐๔๑๑๘/  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  ยโสธร เขต ๒ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

  ๓๕๑๔๐ 

  เดือน      พ.ศ. ๒๕.... 

เรื่อง   ขออนุญาตนํานักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี   

เรียน   ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. โครงการการเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี จํานวน ๑ ชุด 

 ๒. รายชื่อครูผูควบคุมนักเรียน  จํานวน ๑ ชุด 

 ๓. หนังสือขออนุญาตผูปกครอง  จํานวน ๑ ชุด 

 ๔. ตารางการจัดกิจกรรม  จํานวน ๑ ชุด 

 ๕. แผนท่ีการเดินทาง  จํานวน ๑ ชุด 

  ดวยโรงเรียน........................................... ไดกําหนดกิจกรรมการเดินทางไกลเขาคายพักแรม

ลูกเสือ สามัญ........... ประจําปการศึกษา........... ในระหวางวันท่ี.............................ณ .............................................

โดยเดินทางออกจากสถานศึกษาวันท่ี.......................... กลับถึงสถานศึกษา ในวันท่ี................................................... 

มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญเขารวมกิจกรรม จํานวน.......... คน และผูบังคับบัญชาลูกเสือ จํานวน...........คน เดินทาง

ตามเสนทางระยะทางไป-กลับ.............. กิโลเมตร การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแลว และไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งขาราชการครู บุคลากรใน

โรงเรียนใหปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

 ๑. ครูผูปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรรักษาการณ คือ...................... ตําแหนง................................ 

 ๒. ครูผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน คือ...................... ตําแหนง........................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                            

      ( ) 

 ผูอํานวยการ................................ 

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

โทรศัพท......................................... 



๑๐ 

 

 

แบบรายงานโครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีประจําปงบประมาณ................. 

โรงเรียน...................................... สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

๑. ชื่อโครงการ เดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

๒. สอดคลองกับจุดเนน   ดานผูเรียน   ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ดานการบริหารจัดการ  ดานอ่ืน ๆ (เครือขายและการมีสวนรวม) 

 - ดานคุณภาพผูเรียน .................................................................................................................................. 

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

 - ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................................................................................ 

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

 - ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................................ 

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

 - ดานอ่ืน ๆ (เครือขายและการมีสวนรวม) ................................................................................................. 

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

ผูรับผิดชอบโครงการ 

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

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

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

๓. แผนงาน ........................................................................................................................................................... 

๔. แหลงท่ีมาของงบประมาณ ..................................................................................................................................... 

๕. วัตถุประสงคโครงการ ............................................................................................................................................ 

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

๖. เปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ ........................................................................................................................................... 

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

 เชิงปริมาณ........................................................................................................................................... 

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

๗. กิจกรรมและข้ันตอนในการท่ีดําเนินงาน ................................................................................................................ 

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

๘. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (วัน เดือน ป/สถานท่ี) ............................................................................................... 

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



๑๑ 

 

 

๙. งบประมาณท่ีใชจาย จํานวน...............................บาท 

๑๐. ตัวข้ีวัดความสําเร็จ 

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

๑๑. การประเมินผลโครงการ 

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

๑๒. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

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

๑๓. ปญหาอุปสรรค 

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

๑๔. ขอเสนอแนะ 

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

 

 

 

 (ลงชื่อ)  ผูรับผิดชอบโครงการ  (ลงชื่อ) 

 ( ) ( ) 

 ตําแหนง.................................. ผูอํานวยการโรงเรียน............................... 

  



๑๒ 

 

 

การตรวจข้ันท่ี ๕ ข้ันปฏิบัติการและประเมินผล (เพ่ือขอรับวูดแบดจ ๒ ทอน) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาการฝกอบรมตั้งแตข้ันท่ีหนึ่ง ถึงข้ันท่ีสี่ ไปใชในการฝกอบรม

ลูกเสือ พัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน และไดรับการประเมินผลชั้นสุดทายเพ่ือใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ 

(W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน 

ข้ันตอน 

 ๑. โรงเรียนทําหนังสือ แจงรายชื่อ และสงเอกสารเพ่ือขอรับการตรวจข้ันท่ี ๕ ข้ันปฏิบัติการ และ

ประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือ ถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กอนขอรับการ

ตรวจอยางนอย ๑๕ วัน 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ตรวจคุณสมบัติ ตรวจเอกสารของ

บุคลากรทางการลูกเสือ ผูขอรับการตรวจฯ 

 ๓. แจงผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติออกตรวจ 

ตามท่ีกําหนด 

 ๔. แจงกําหนดวันออกตรวจฯ ใหโรงเรียนแจงบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีมีความประสงคขอรับการ

ตรวจทราบ 

 ๕. สงรายงานผลการตรวจชั้นท่ี ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอน 

 ๖. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหประดับเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอน (W.B.) 

 ๗. แจงผลการอนุมัติใหบุคลากรทางการลูกเสือทราบ และทําพิธีประดับเครื่องหมายในโอกาสสําคัญ 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
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