
สรปุ 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  

กำเนิดลูกเสือโลก 

การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยพลโท 

ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาก็คือ 

ท่านไปรับราชการ ทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟิคิง อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพ

แอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับ พวกบัวร์ ในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็ก 

ขึ้นหน่วยหนึ่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว 

สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รับใช้ในการงานต่าง ๆ เช่น ทำครัว เป็นต้น 

ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้รับมอบหมาย 

ได้อย่างเข้มแข็งว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ ผู้ใหญ่และบางอย่างกลับทาได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก  

เมื่อท่านกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟิคิงแล้ว ท่านได้ร่างโครงการอบรมเด็กขึ้น  

 มีหลักการ คล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ท่านได้ทดลองตั้ง Boy Scout ขึ้นเป็นกองแรกที่  

เกาะบราวน์ ซี ไอแลนด์ โดยเกลี้ย กล่อมเด็กที่เที่ยวเตร่อยู่ในที่ต่างๆ มาอบรมแล้วท่านได้คอยคุม

การฝึกตามโครงการ ด้วยตนเอง และ ได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุกประการจึงทาให้เกิดความ

บันดาลใจ ในอันที่จะขยายกิจการ ให้ กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า พอถึงปี พ.ศ. 2455 

รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษ เป็นทางการพร้อมกับออกกฎหมาย

คุ้มครองให้ด้วย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพร่หลายออกไปเป็น ลำดับมา 

คติพจน์ ที่ท่านลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) ได้ให้ไว้แก่ลูกเสือก็คือ BE 

PREPARED (จงเตรียมพร้อม) 

ต่อมา พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น บารอน ซึ่งบรรดาศักดิ์นี้ 

พระราชทานโดยพระเจ้ายอร์จ ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2472 ทำให้เขาเป็นสมาชิกสภาขุนนาง ซึ่งตาม

ประเพณีของอังกฤษผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ตั้งแต่บารอนขึ้นไป จะต้องมีชื่อสถานที่ 

ต่อท้าย ซึ่งเขาเลือกเอา กิลเวลล์ (Gil Well Park) ที่เป็นชื่อของศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นานาชาติ ทำให้เขาได้ชื่อตามบรรดาศักดิ์ ว่า บารอน เบเดน เพาเวลล์ แห่ง กิลเวลล์ แต่ 

คนทั่วไปมักนิยมเรียก ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ในการชุมนุม Scout ครั้งแรกของโลกในปี   

พ.ศ. 2463 ที่ประชุมผู้แทน Scout จากประเทศต่าง ๆ ก็ประกาศให้เขาเป็น ประมุขของ Scout  

ตลอดกาล และทุกคนเรียกท่านอย่างย่อ ๆ ว่า B-P  

            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ ID LINE : KRUNOOMTUTOR62      1



กำเนิดลูกเสือของไทย  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรง

ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อ

รักษาเมืองมาฟิคิง ของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วย

รบในการรบกับพวกบัวร์ จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่

ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า 

(Wild Tiger Corps) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและ

พลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จัก ระเบียบวินัย มีความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน ก็ได้ พระราชทานกำเนิด

ลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็น เสือป่า 

เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มี

ความรู้ ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ 

บ้านเมือง จากนั้นทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ  

ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือ ตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ

ขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็น

ลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น       

“นายลิขิตสารสนอง”  

พุทธศักราช 2554 (ค.ศ. 2011) เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทย 

ไม่ว่า ประเทศใดในโลกที่มีกิจการลูกเสือของตน จะมีการแบ่งประเภทเอาไว้เพื่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ หลักการ และ วิธีการขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งบางอย่างอาจถูกปรับเปลี่ยน

ไปบางตามลักษณะสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ แต่โดยภาพรวมแล้วจะแบ่งประเภท 

ลูกเสือตามเกณฑ์อายุ ด้วยการที่คานึงถึงพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจของเด็กเป็นพื้นฐาน 

ในการฝึกอบรม เพื่อไม่ให้ฝืนธรรมชาติของเด็ก ซึ่งสามารถทำให้เด็กพัฒนาตนเอง ได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยมากแล้วทั่วโลกจะมีการแบ่งประเภทลูกเสือเป็น 2 แบบใหญ ่คือ แบบอังกฤษ 

และแบบอเมริกา  

สำหรับประเทศไทยนั้นยึดถือตามแบบอังกฤษ คือ  

 1. ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง 

 2. ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ 

 3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  

 4. ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ  

**แต่ที่พิเศษประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี ลูกเสือชาวบ้าน 
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บทนำของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 เนื่องจากมีการปฏิรูปโครงสร้าง

ระเบียบ บริหารราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทาให้การบริหารงานของส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2527 พระ

ราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และ

พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็น กฎหมายว่าด้วยลูกเสือได้ใช้บังคับมาเป็น

เวลานาน และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควร ปรับปรุงบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกล่าว เพื่อกำหนดการดำเนินการของลูกเสือองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ของ   

❖ คณะลูกเสือแห่งชาติ  

❖ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

❖ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และ 

❖ คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

ตลอดจนสมควรกำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับการลูกเสือของนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ

ให้การลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ  

☞โดยพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

นิยามศัพท์  

“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งใน 

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”  

“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า  

❖ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

❖ ผู้ตรวจการลูกเสือ  

❖ กรรมการลูกเสือ  

❖ อาสาสมัครลูกเสือ และ 

❖ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
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วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ 

ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และ

มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง  

ดังต่อไปนี้  

(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 (4) ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

สภาลูกเสือไทย 

สภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย 

 (1) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 

 (2) รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก 

 (3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  

❖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

❖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

❖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

❖ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

❖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

❖ ปลัดกระทรวงกลาโหม  

❖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

❖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

❖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

❖ ผู้บัญชาการทหารบก  

❖ ผู้บัญชาการทหารเรือ    

❖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  

❖ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
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❖ เลขาธิการสภาการศึกษา  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

❖ เลขาธิการสภากาชาดไทย  

❖ อธิบดีกรมการปกครอง  

❖ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

❖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

❖ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 

❖ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน  

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 80 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

  ☞แต่งตั้ง ตามพระราชอัธยาศัย  

อำนาจหน้าที่ของสภาลูกเสือไทย  

สภาลูกเสือไทยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ   

 (2) ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 (3) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ  

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

 (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  
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คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ประกอบด้วย  

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานกรรมการ  

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  

๏ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ  

๏ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองประธานกรรมการ 

❖ เลขาธิการสภาการศึกษา  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

❖ เลขาธิการสภากาชาดไทย  

❖ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  

❖ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 

❖ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน  

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 15 คนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง   

  โดยคำแนะนำของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตาม (1) และ (2)    

  ซึ่งในจำนวนนี้ต้องมาจากภาคเอกชน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

๏ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็น กรรมการและเลขานุการ    

 รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  

๏กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

  แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียง

เท่าวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 180 วันจะ

ไม่ดำเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้  
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ   

  สภาลูกเสือไทย  

 (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 

 (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

 (4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 (5) จัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 (6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 (7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้    

  ในพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  

 (9) จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา 

 (10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 (11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร  

  ลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 

 (12) กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน  

 (13) จัดตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์ และตำแหน่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

 (14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ    

  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

อำนาจหน้าที่ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ  

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ 

  ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  

 (2) ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น 

 (3) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 (4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ    

  ระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง  

  ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

 (5) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

 (6) จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 (7) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 

 (8) ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

 (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ  

  แห่งชาติ  

รายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

 (2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 (3) ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ  

  แห่งชาติ  

 (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและ  

  บุคคลภายนอก รวมทั้ง ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน  

  ลูกเสือแห่งชาติ 
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 (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ   

  ทรัพย์สิน ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ 

  จัดหาประโยชน์  

 (6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น  

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงาน 

ลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน รวมทั้ง ให้มีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้  

(1) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

(2) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมทั้ง 

การเงิน และบัญชี ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไป 

ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการ

และ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและ

ตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

 (4) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัย พนักงานและ

ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ขัดหรือแย้ง

กับ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ลูกเสือจังหวัด  

 ในแต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด 

 สำหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
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คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย 

 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานกรรมการ 

 (2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  

๏ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองประธานกรรมการ  

❖ ปลัดจังหวัด  

❖ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  

❖ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด  

❖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

❖ นายอำเภอ  

❖ นายกเทศมนตรี  

❖ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และ 

❖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(3) กรรมการประเภทผู้แทน จำนวน 5 คน ได้แก่  

❖ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  

❖ ผู้แทนสถานศึกษา  

❖ อาชีวศึกษา  

❖ ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด  

❖ ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และ 

❖ ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้านซึ่งเลือก กันเองกลุ่มละ 1 คน  

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง    

  โดยคำแนะนำ ของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจำนวนนี้ 

  จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

๏ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็น กรรมการและเลขานุการ  
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

 (1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ   

 ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ  

 (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

 (4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 

 (5) พิจารณาคาขอการจัดตั้งค่ายลูกเสือตามมาตรา 32 

 (6) พิจารณารายงานประจาปีของสานักงานลูกเสือจังหวัด 

 (7) ให้ความเห็นชอบแผน ปฏิบัติการประจำปี 

 (8) ให้คำแนะนำผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ  

 (9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการลูกเสือ  

 (10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง  

  ในจังหวัด ซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ  

  ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 (11) จัดทำรายงานประจำปีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อ  

  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 (12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ  

  ลูกเสือจังหวัดมอบหมาย  

 (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย การจัดตั้ง 

  ค่ายลูกเสือในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการลูกเสือ  

  จังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร  

  ลูกเสือแห่งชาติทราบ  
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ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

กำหนดให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การ

ศึกษานั้น โดยคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  

(1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น ประธานกรรมการ  

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรของทุกอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษา หรือ   

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของ   

  กรุงเทพมหานคร  

(3) กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่  

❖ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

❖ ผู้แทนสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

❖ ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน  

❖ ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

❖ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  

❖ ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  

❖ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และ 

❖ ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละ 1 คน  

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง 

  โดยคำแนะนำ ของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก 

  ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

มีดังต่อไปนี้  

 (1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง

ราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 

 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 (4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

 (5) พิจารณารายงานประจำปีของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และ 

  รายงาน ให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 

 (6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี  

 (7) ให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ  

 (8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 

 (9) กำกับ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา  

 (10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง  

  ในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ   

  ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาจากการ 

ให้ซื้อด้วยเงินรายได้ของสำนักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

การจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ก็แต่ 

โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่ขัดข้องและได้รับค่าตอบแทนจากส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา  

การจัดกลุ่ม ประเภท และตำแหน่งลูกเสือ  

การตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือทั้งปวง ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน ☞กฎกระทรวง  
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การเข้าเป็นลูกเสือ การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหล่า และการฝึกอบรมลูกเสือ 

ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ☞คณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ  

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลำดับ ดังต่อไปนี้  

 (1) ผู้อำนวยการใหญ่ 

 (2) รองผู้อำนวยการใหญ่ 

 (3) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่  

 (4) ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 

 (5) รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 

 (6) ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 

 (7) ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

 (8) รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

 (9) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 

 (10) รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 

 (11) ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 

 (12) รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 

 (13) ผู้กำกับกองลูกเสือ 

 (14) รองผู้กำกับกองลูกเสือ 

 (15) นายหมู่ลูกเสือ 

 (16) รองนายหมู่ลูกเสือ  

๏ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้อำนวยการใหญ่  

❖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น รองผู้อำนวยการใหญ่ และ 

❖ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่  

❖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด  

❖ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด และ 

❖ ปลัดจังหวัด เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด  
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❖ ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็น ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

และ 

❖ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็น รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่  

 การศึกษา  

ตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมีลำดับ ดังต่อไปนี้  

 (1) ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ 

 (2) ผู้ตรวจการใหญ่ 

 (3) รองผู้ตรวจการใหญ่  

 (4) ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 (5) รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

 (6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

 (7) ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 

 (8) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 

 (9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 

 (10) ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

 (11) รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

๏ ให้นายกรัฐมนตรี เป็น ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ  

❖ รองนายกรัฐมนตรี และ 

❖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ตรวจการใหญ่  

❖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

❖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

❖ อธิบดีกรมการปกครอง และ 

❖ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รองผู้ตรวจการใหญ่  
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ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย  

กำหนดให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจำจังหวัดโดยรับพระราชทานจาก 

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ใน

การร่วม กิจกรรมระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง  

เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

การกำหนดให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับ 

พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือ

กิจการลูกเสือ อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ

สดุดีชั้นที่ 1  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเป็น ดวงตรา  

❖ ด้านหน้ามีลักษณะเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงิน  

❖ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.3 เซนติเมตร  

❖ กลางดวงตรามีตราหน้าเสือประกอบวชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และ  

❖ มีรัศมีเงินโดยรอบ 8 แฉกคั่นด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่ง และ 

 เลข “9” สีทอง ด้านหลัง กลางดวงตราเป็นดุม พื้นลงยาสีม่วงมีรูปตราของ   

 คณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า “เราจะทำนุบำรุง กิจการลูกเสือสืบไป”   

 ที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบสำหรับคล้องคอ ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร  

 มีริ้วสีเหลือง กว้าง 2.2 เซนติเมตร อยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง 3 มิลลิเมตร   

 และ ริ้วสีดำกว้าง 6 มิลลิเมตร  

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  

กำหนดให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับ 

พระราชทานแก่ ☞ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดีความชอบ  

❖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี  

❖ ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร  

❖ ด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ”   

 และส่วนล่าง มีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระ และ 

❖ ตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุน ด้านหลังเป็น พื้นเกลี้ยงจารึกนามเลขหมายประจำตัว  

 ของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานนามหน่วยลูกเสือที่สังกัด และ 
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❖ วันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ  

❖ ขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสีดำกว้าง 1.2 เซนติเมตร  

❖ อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลืองกว้าง 6 มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือ   

 ปกกระเป๋าเบื้องซ้าย  

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลำดับเป็น 3 ชั้น ดังต่อไปนี้ 

 ชั้นที่ 1 มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน  

 ชั้นที่ 2 มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางหนึ่งดอก  

 ชั้นที่ 3 ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ ประดับที่แพรแถบ  

❖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 1 จะพระราชทานแก่ผู้มีความดี ความชอบซึ่งได้ทำการ 

 รักษา ความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตก 

 อยู่ในอันตราย ทั้งนี้ โดยตนเองได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได้รับพระราชทาน  

 เหรียญนี้ หรือตนเองได้ประสบอันตราย ถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวิต  

❖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิต

ผู้ตกอยู่ในอันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรือฝ่าอันตราย หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทำความดี

ความชอบในข้อต่อไปนี้ ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า 

10 ครั้ง คือ    

(1) ช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์ยากลำบากที่ควรช่วย 

 (2) ช่วยเหลือหรือป้องกันผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้พ้นอันตราย 

 (3) ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมานหรือพ้นทุกข์เวทนา 

 (4) ทำการปฐมพยาบาล 

 (5) ช่วยเหลือราชการ 

 (6) ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล 

 (7) ช่วยเหลือผู้ปกครอง 

 (8) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน     

  ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตามปกติ 

❖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วย

ชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทาความดีความชอบตามเกณฑ์สำหรับ

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ครั้งและในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า 

5 ครั้ง  
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เหรียญลูกเสือสดุดี  

กำหนดให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สำหรับพระราชทานแก่

บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศ

กำลังกายหรือกำลัง ความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือดังนี้  

❖ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด 

หรือที่ได้อุทิศกำลังกาย หรือกำลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่

การลูกเสืออย่างยิ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด  

❖ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2 จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจำนวนเงิน  

  ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด  

(2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ 1 วิชาผู้กำกับลูกเสือ 

  ขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อย 

  กว่า 50 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้  

  กำกับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง 

(3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  

  5 ปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  

(4) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ 

  เป็นอย่างดียิ่ง  

❖ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 3 จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจำนวนเงิน 

ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด  

(2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ 1 วิชาผู้กากับลูกเสือ 

ขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจาตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง 

หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจำ

ตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  

(3) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ 

โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง  
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(4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

และ ปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง  

(5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือ  

ต่างประเทศ เป็นอย่างดี  

❖ เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงิน  

❖ มีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร  

❖ ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” 

และส่วนล่าง มีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้

ทาเป็นลายดุน ด้านหลังเป็น พื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน และ 

❖ วันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพร แถบ ขนาดกว้าง 2.4 

เซนติเมตร มีริ้วสีเหลืองกว้าง 1.2 เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดากว้าง 6 

มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย  

เหรียญลูกเสือสดุดี มีลาดับเป็น ๓ ชั้น ดังต่อไปนี้ 

 ชั้นที่ 1 มีเข็มวชิระ ทำด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม  

 ชั้นที่ 2 มีเข็มหน้าเสือ ทำด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง 

  ในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม  

 ชั้นที่ 3 ไม่มีเข็มวชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบ  

เหรียญลูกเสือยั่งยืน  

เหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความ  

 ชอบ ในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  

 ไม่น้อยกว่า 15 ปี ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความ  

 เสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ 

 แห่งชาติกำหนด  

❖ เหรียญลูกเสือยั่งยืน มีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้  

❖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เซนติเมตร มีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพร

แถบมีขอบสองชั้น ด้านหน้า กลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวชิระทำเป็นลายดุน ภายในกรอบ

เป็นวงกลม ยกระดับพ่นทรายด้าน ด้านหลัง เป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบเหรียญเบื้อง

ล่างมีข้อความว่า “บำเหน็จแห่งความยั่งยืน” อยู่บนพื้นพ่นทราย ด้าน ด้านบนแพรแถบเป็น

เข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน ภายในมีข้อความว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  
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❖ ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอด แพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร มีริ้วสีแดง

กว้าง 11 มิลลิเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดากว้าง 3 มิลลิเมตร ถัดจากร้ิวสีดาเป็นริ้วสี

ขาวกว้าง 2 มิลลิเมตร และริ้วสีเหลือง อยู่ริมแพรแถบกว้าง 4.5 มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อ

เหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย  

❖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือ

สรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน 

เมื่อผู้ได้รับพระราชทาน วายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  

กำหนดให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณ ไว้สำหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือ

ทรัพย์สิน อย่างอื่นเพื่อบำรุงการลูกเสือ  

เข็มลูกเสือสมนาคุณ มีลำดับเป็น 4 ชั้น ดังต่อไปนี ้ 

❖ เข็มลูกเสือสมนาคุณ  

❖ ชั้นพิเศษ  

❖ เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 1 

❖ เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 2  

❖ เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่ 3  

ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณให้เป็นไป

ตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  

กำหนดให้มีเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 

ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ และเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือบำเพ็ญ

ประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกสำหรับลูกเสือหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญอยู่แล้ว ก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะใช้เหรียญนั้นประดับหรือจะใช้เหรียญลูกเสือสรรเสริญนี้ประดับ

ก็ได้ โดยเทียบชั้นดังนี้ คือ  

• เหรียญทองคาหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 1 เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

ชั้นที่ 1 เหรียญเงิน หรือ 

• เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 เหรียญ

โลหะขาว หรือ 

• เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3  
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บทกำหนดโทษ  

1. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคล

อื่น เชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่า

ตนเป็นลูกเสือหรือ บุคลากรทางการลูกเสือ  

☞ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

2. ผู้ใดทำปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ด้วยวิธีใด ๆ  

☞ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ  

สรุป  

กิจการลูกเสือไทยมีคุโณปการต่อสังคมไทยและประเทศชาติมามากกว่า 100 ปีแล้ว  

ลูกเสือไทย สร้างประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะสาหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ

ชาติ โดยในแง่ของการใช้ ชีวิตแล้ว การเรียนลูกเสือจะเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานที่คนทั่ว ๆ ไป

ควรรู้และเข้าใจ เพราะสามารถดึงความรู้ ความสามารถนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐาน 

การมีทักษะการเอาชีวิตรอดหรือช่วยชีวิตผู้อื่นได้ นั่นคือ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการ

ทำหน้าที่บริการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และฝึกฝนตนให้มีระเบียบ วินัยมากขึ้น” 

เป็นการปลูกจิตสำนึกของความเป็นผู้บาเพ็ญประโยชน์ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทำให้ตนเอง  

มีคุณค่า มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น ส่วนในเรื่องความมั่นคงในประเทศนั้น ลูกเสือก็มีบทบาท

คล้าย ๆ กับ กองกำลังติดอาวุธ เช่นอาสาป้องกันชาติหรือทหารพราน เพียงแต่ลูกเสือที่เป็น

เยาวชนไม่ต้องไปจับอาวุธ ปกป้องประเทศเท่านั้น  
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