
คูมือการปฏิบัติงาน

การขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับชาลูกเสือ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

http://boyscouts.obec.go.th/scout/form/form1.html


การขออนุมัตจัิดต้ังกลุม กองลูกเสือ และแตงตัง้ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ตามท่ี คณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ ไดมีนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย ๑๒ ประการซ่ึง

เปนคานิยมทีส่อดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน ๘ ประการ และกจิกรรมท่ีจะสนองตอบนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ คือ

กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรบัผิดชอบชวยสรางสรรค สังคมให

มีความเจริญกาวหนา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการสงเสริม คุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให สถานศึกษา

ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ลูกเสือ

จากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙,

๒๕๒๒,๒๕๒๕,๒๕๒๘ และ ๒๕๒๙ ขอ ๖๓-๖๔ การจัดต้ังกลุมหรือกองลูกเสือตองไดรับอนุญาตจาก

เลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือผูอํานวยการลกูเสือจังหวัดแลวแตกรณี และตามขอบังคับ

คณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗

ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด เปนผูแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด

การดําเนินการขออนุมัติต้ังกองและแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ

๑. กองลกูเสือสํารอง ๑ กอง มจีาํนวนลกูเสือ ๘- ๓๖ คน (ข้ันประถมศึกษาปที ่๑ - ๓) โดยแบง

ลูกเสือออกเปนหมูๆ ละ ๔-๖ คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู ลูกเสือ ๑ กอง ตองมลีูกเสืออยางนอย ๒ หมู

ไมเกิน ๖ หมู

๒. กองลูกเสือสามัญ ๑ กอง มีจํานวนลูกเสือ ๑๒-๔๘ คน (ขั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖) โดยแบงลูกเสือ

ออกเปนหมู ๆ ละ ๖- ๘ คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู ลูกเสือ ๑ กอง ตองมลีูกเสือ อยางนอย ๒ หมู

ไมเกิน ๖ หมู

๓. กองลกูเสือสามัญรุนใหญ ๑ กอง มีจํานวนลูกเสือ ๘- ๔๘ คน (ข้ันมัธยมศึกษาตอนตน) โดยแบง

ลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ ๔-๘ คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู ลูกเสือ ๑ กอง ตองมลีูกเสือ อยางนอย ๒

หมู ไมเกิน ๖ หมู

๔. กองลกูเสือวิสามัญ ๑ กอง มจํีานวนลกูเสืออยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน อายุ ๑๖ - ๒๕ ป

หรือกําลังเรียนอยูข้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญ

ตองมีลูกเสือวิสามัญหมูละ ๔-๖ คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูลูกเสือดวย

ในการดําเนินการ ใหโรงเรียนรับสมัครเด็กเขาเปนลูกเสือ โดยใชแบบ ลส.๓ ใบสมัครเขาเปนลกูเสือ

เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเปนที่เรียบรอยแลว จะตองขอตั้งกองลูกเสือ โดย กองลูกเสือ ๑ กอง ตองมีผูกํากับ

กอง ๑ คน และมีรองผูกํากับกองลูกเสือ ๑ คน หรือหลายคนแตไมเกิน ๑๐ คน (วิธีปฏิบัติของสํานักงานลูกเสือ

แหงซาติ)



การขออนุมัตต้ัิงกลุมลูกเสือ และแตงต้ังผูกํากับกลุมรองผูกํากับกลุมลูกเสือ

การขอจัดตัง้กลุมลูกเสือจะตองมีกองลูกเสือตั้งแต ๔ กองขึ้นไป กลุมลูกเสือแบงออกไดเปน ๒

ลักษณะ คือ

๑. กลุมลูกเสือที่สมบรูณ จะตองมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสอืสํารอง กองลูกเสือ

สามัญ กองลูกเสือสามญัรุนใหญ และกองลกูเสือวิสามญั รวมกันประเภทละ ๑ กอง รวม ๔ กอง

๒. กลุมลูกเสือที่ไมสมบูรณ ประกอบดวย กองลูกเสือ ๒- ๓ ประเภท ๆ ละ ๒ กองขึ้นไป หรือมีลูกเสือ

ประเภทเดียว ๔ กองขึ้นไป (ขอบังคับ ขอ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๐๙) เมื่อรวมกองลูกเสือ ๔ กอง เปน ๑ กลุม จะตองมี

ผูกํากับกลุม ๑ คน และมีรองผูกํากับกลุมเปนผูชวย

กรณีโรงเรียนมีจํานวนลูกเสือหรอืผูบังคับบัญชาลูกเสือไมพอ ใหขอตั้งกองลูกเสือกอน เมื่อมีกอง

ลูกเสือครบ ๔ กอง จึงขอตั้งกลุมลูกเสือ

การจัดทําเอกสารการขอต้ังกลุม กองลูกเสือ และแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ

๑. เอกสารประกอบการขออนุญาต ตั้งกลุม กอง แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือ โรงเรียน

รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับกลุม รองผูกํากับกลุม ผูกํากับกอง รองผูกํากบักอง)

๑.๑ หนังสือนาสงขออนุญาต

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

๑.๓ แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือฯ) ๒ ฉบับ / ๑ ตําแหนง

๑.๔ วุฒิบัตรผานการอบรมในแตละประเภท (แนบตามจํานวนใบสมัคร)

๑.๕ เอกสารอื่น ๆ (กรณีซื่อสกุลไมตรงกบัวุฒิบัตร) (แนบตามจํานวนใบสมัคร)

๒. การดําเนินการ ขอตั้งกลุม กอง ผอ.ลูกเสือโรงเรียน รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน และ ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ (ผูกํากับกลุม รองผูกํากับกลุม ผูกํากับกอง รองผูกํากับกอง)

๒.๑ ใบขอต้ังกลุม กองลูกเสือ (แบบ ลส.๑) ผอ.โรงเรียนเปนผูกรอกขอมูลและลงนามขอต้ัง

๒.๒ ผูสมัคร (ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู บุคลากร) สมัครเปนผูบังคับบัญชาลกูเสือ

กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส.๒) ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๑ คน สามารถดํารงตําแหนงทางลูกเสือได

เพียง ตําแหนงเดียวเทาน้ัน

๓. สงแบบ ลส.๑ และ ลส.๒ พรอมแนบสําเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสําเนาวฒุิบัตร ผานการฝก

อบรมฯ ทําอยางละ ๒ ฉบับ สงสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

๔. สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี ดําเนินการจัดทําใบอนุญาตต้ังกลุม (ลส.๑๑) ต้ังกอง (ลส.๑๒) และ

แตงตั้งผูบังคับบัญชาลกูเสือ (ลส.๑๓) เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด (ผูวาราชการจงัหวัด) ลงนาม



ข้ันตอนการดําเนินการ

๑. โรงเรียนสงคํารองขอจัดตัง้กลุม กองลูกเสือ และแตงตัง้ผูบังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอรมที่

กําหนด

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑการตั้งกลุม กองลูกเสือ และ แตงตั้ง

ผูบังคบับัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสํารอง ลูกเสอืสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือ วิสามัญ)

ดังน้ี

๒.๑ ตรวจสอบคํารองขอตั้งกลุม กองลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

๒.๒ มีจํานวนลูกเสอื เนตรนารี มีจํานวนเด็กไมเกินจํานวนหมู

๒.๓ มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจํานวนเพียงพอกับการต้ังกลุม กองลูกเสือ

๒.๔ ตองมีผูรับรองคุณสมบัติในใบคํารองการตัง้กลุม กองลกูเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูบงัคับบัญชาผูกํากับกลุม ผูกํากับกองลูกเสือ ตองเปนไปตาม

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๖ เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติต้ังกลุม กองลกูเสือ และแตงต้ัง

ผูบังคบับัญชาลูกเสือ

๒.๗ ลงทะเบียนขอมูลการตั้งกลุม กอง และ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๒.๘ จัดสงใบแตงตั้งให

หนวยงาน สถานศึกษาท่ีเสนอขอ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ

๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑

๒. ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติวาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. แนวปฏิบัติการขอจัดต้ังกลุม กองลูกเสือและแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ

๔. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

ชองสํานักการลูกเสือ ยุวกาซาด และกิจการนักเรียน

แบบพิมพลูกเสือ (แบบ ลส.)

แบบพิมพลูกเสือ (แบบ ลส.) สามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน http://boyscouts.obec.go.th/scout/form/form1.html

ลส.๑ คํารองขอจัดตั้งกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ (โรงเรียน)

ลส.๒ ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ และเจาหนาทีลู่กเสือ (โรงเรียน)

ลส.๓ ใบสมัครเขาเปนลกูเสือ (นักเรียน)

ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ (โรงเรียน สงไปกบันักเรียนยายออก)

ลส.๕ รายงานการลกูเสือประจําป (โรงเรียน)



ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสํารอง (ผูกํากับ รองผูกํากับ)

ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามญั (ผูกํากับ รองผูกํากบั)

ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุนใหญ (ผูกํากับ รองผูกํากับ)

ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามญั (ผูกํากับ รองผูกํากับ)

ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ (โรงเรียน)

ลส.๑๑ ใบตั้งกลุมลูกเสือ (สนง.ลส. จังหวัด)

ลส.๑๒ ใบต้ังกองลกูเสือ (สนง.ลส. จังหวดั)

ลส.๑๓ ใบตั้งผูบังคบับัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ (สนง.ลส. จังหวัด)

ลส.๑๔ ใบสําคัญคูกบัเข็มลูกเสือสมนาคุณ (สนง.ลส. จังหวัด)

ลส.๑๕ บัตรประจําตัวลูกเสือสํารอง (ผูกํากับ รองผูกํากับ)

ลส.๑๖ บัตรประจําตัวลูกเสือสามญั (ผูกํากับ รองผูกํากบั)

ลส.๑๗ บัตรประจําตัวลูกเสือสามัญรุนใหญ (ผูกํากบั รองผูกํากับ)

ลส.๑๘ บัตรประจําตัวลูกเสือวิสามัญ (ผูกํากับ รองผูกํากับ)

ลส.๑๙ ใบเสร็จรบัเงินคาบํารงุลูกเสือ (โรงเรียน)

หมายเหตุ

๑. ผูมีวุฒิลูกเสือสํารอง เปนผูกํากับและรองผูกํากับกองลูกเสือสํารองเทานั้น ดังนี้ ผูกํากับกองลูกเสือ

สํารอง จะตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ลูกเสือสํารองเทานั้น รองผูกํากับกองลูกเสือสํารอง มีวุฒิลูกเสือ

สํารองข้ันสงู (ATC) และวุฒลิูกเสือสํารองเบื้องตน (BTC)

๒. ผูมีวุฒิลูกเสือสามัญ เปนผูกํากบัและรองผูกํากบักองลกูเสือสามัญเทานั้น ดังนี้ ผูกํากับกองลูกเสือ

สามัญ จะตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ลูกเสือสามญั เทานั้น รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ ตองมีวุฒิลูกเสือ

สามัญ ขัน้สูง (ATC) และมีวุฒิลกูเสือสามัญ เบื้องตน (BTC)

๓. ผูมีวุฒิลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนผูกํากับและรองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญเทานั้น ดังนี้ ผู

กํากับกองลกูเสือสามัญรุนใหญ จะตองไดรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ลูกเสือสามัญรุนใหญ เทาน้ัน รองผูกํากับ

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ ตองมีวุฒลิูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นสูง (ATC) และมีวุฒิ ลูกเสือสามัญรุนใหญเบื้องตน

(BTC)

๔. ผูมีวุฒิลูกเสือวิสามัญ เปนผูกํากับและรองผูกํากบักองลูกเสือวสิามัญเทานั้น ดังนี้ ผูกํากับกอง

ลูกเสือวิสามัญ จะตองไดรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ลูกเสือวิสามัญ เทาน้ัน รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ ตองมี

วุฒิลูกเสือวิสามัญ ข้ันสูง (ATC) และมีวุฒิลกูเสือวิสามัญ เบือ้งตน (BTC)



แบบพิมพลูกเสือ (แบบ ล.ส.)
























