
การขออนุมัติตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
สํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม 

                    ตามที่ คณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ    
ซึ่งเปนคานิยมที่สอดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค   
ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ 
คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบชวยสรางสรรคสงัคม
ใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยใหสถานศึกษา
ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

                   จากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 , 
2522, 2525, 2528 และ 2529 ขอ 64  การจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี และตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือพ.ศ. 2553  ขอ 7  ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดเปนผูแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด         

การดําเนินการขออนุมัติตั้งกองและแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

  1. กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8 – 36 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3) 
โดยแบงลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู  ลูกเสือ 1 กอง ตองมีลูกเสือ  
อยางนอย 2 หมู ไมเกิน 6 หมู   
  2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 12 – 48 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
โดยแบงลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ 6 – 8 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู ลูกเสือ 1 กอง ตองมีลูกเสืออยาง
นอย 2 หมู ไมเกิน 6 หมู 
  3. กองลูกเสือสามัญรุนใหญ 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8 – 48 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน) โดยแบงลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ  4 – 8 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู ลูกเสือ 1 กอง        
ตองมีลูกเสืออยางนอย 2 หมู ไมเกิน 6 หมู 
  4. กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจํานวนลูกเสืออยางนอย 10 คน ไมเกิน 40 คน อายุ 16 – 25 ป 
หรือกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญ
ตองมีลูกเสือวิสามัญหมูละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูลูกเสือดวย 

  ในการดําเนินการ ใหโรงเรียนรับสมัครเด็กเขาเปนลูกเสือ โดยใชแบบ ลส.3 ใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเปนที่เรียบรอยแลว จะตองขอตั้งกองลูกเสือ  โดย กองลูกเสือ 1 กอง ตองมี   
ผูกํากับกอง 1 คน และมีรองผูกํากับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแตไมเกิน 10 คน (วิธีปฏิบัติของสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ) 
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การขออนุมัติตั้งกลุมลูกเสือและแตงต้ังผูกํากับกลุม รองผูกํากับกลุมลูกเสือ 

                   การขอจัดตั้งกลุมลูกเสือ จะตองมีกองลูกเสือตั้งแต 4 กองขึ้นไป กลุมลูกเสือแบงออกได  
เปน 2 ลักษณะ คือ 
                   1. กลุมลูกเสือที่สมบูรณ จะตองมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือสํารอง          
กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง รวม 4 กอง 
                    2. กลุมลูกเสือที่ไมสมบูรณ ประกอบดวย กองลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไป หรือ
มีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ขอบังคับ ขอ 63 พ.ศ. 2509)  เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง เปน 1 กลุม 
จะตองมีผูกํากับกลุม 1 คน และมีรองผูกํากับกลุมเปนผูชวย 

                   กรณีโรงเรียนมีจํานวนลูกเสือหรือผูบังคับบัญชาลูกเสือไมพอ ใหขอตั้งกองลูกเสือกอน เมื่อมี
กองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุมลูกเสือ                                  

คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
  - ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ อายุไมกําหนด 

   - รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ  อายุไมกําหนด 
   - ผูกํากับลูกเสือสํารองและสามัญ มีอายุไมนอยกวา 20 ปบริบูรณ รองผูกํากับลูกเสือสํารอง   

    และสามัญ มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 
   - ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ มีอายุไมต่ํากวา 23 ปบริบูรณ รองผูกํากับไมต่ํากวา 21 ปบริบูรณ 
   - ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ รองผูกํากับมีอายุไมต่ํากวา 23 ปบริบูรณ 

คุณวุฒิทางลูกเสือ 
   - ผูกํากับกองลูกเสือสํารอง ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ประเภทสํารอง  
   - รองผูกํากับกองลูกเสือสํารอง ตองไดรับวุฒิบัตร  C.B.T.C. (ลูกเสือสํารองขั้นความรูเบื้องตน) 

   - ผูกํากับกองลูกเสือสามัญ ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ประเภทสามัญ  
   - รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ ตองไดรับวุฒิบัตร  S.B.T.C. (ลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน) 

   - ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ประเภทสามัญรุนใหญ 
   - รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ ตองไดรับวุฒิบัตร SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุนใหญ      

    ขั้นความรูเบื้องตน) 

   - ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ประเภทวิสามัญ 
   - รองผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ตองไดรับวุฒิบัตร R.B.T.C. (ลูกเสือวิสามัญขั้นความรูเบื้องตน) 

   - ผูกํากับกลุม ตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ  อายุ 28 ป ขึ้นไป 
   - รองผูกํากับกลุม ตองไดรับเครื่องวูดแบดจ  อายุ 25 ป ขึ้นไป 
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การจัดทําเอกสารการขอตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 1. เอกสารประกอบการขออนุญาต  ตั้งกลุม / กอง / แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือ
โรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับกลุม/รองผูกํากับกลุม/ผูกํากับกอง/รองผูกํากับกอง ) 
           1.1 หนังสือนําสงขออนุญาต 
           1.2 แบบ ลส.๑ (แบบคํารองขอจัดตั้งกลุม หรือกองลูกเสือ)  2  ฉบับ / 1 กอง,กลุม 
          1.3 แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือฯ)  2  ฉบับ / 1 ตําแหนง 
          1.4 วุฒิบัตรผานการอบรมในแตละประเภท    (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 
           1.5 เอกสารอื่น ๆ (กรณีช่ือสกุลไมตรงกับวุฒิบัตร)    (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 

 2. การดําเนินการ ตั้งกลุม / กอง  / ผอ.ลูกเสือโรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน และผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ (ผูกํากับกลุม/รองผูกํากับกลุม/ผูกํากับกอง/รองผูกํากับกอง) 
           2.1 ใบขอตั้งกลุม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเปนผูกรอกขอมูลและลงนามขอตั้ง  
  2.2 ผูสมัคร (ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู บุคลากร) สมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
       กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส.2)  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน สามารถดํารงตําแหนง
       ทางลูกเสือไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น   
           2.3 รวบรวม แบบ ลส.1  และ ลส.2 พรอมแนบสําเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสําเนาวุฒิบัตร
       ผานการฝกอบรมฯ (ทําอยางละ 2 ฉบับ) สง สพป.สมุทรสงคราม 
           2.4 สพป.สมุทรสงคราม ดําเนินการจัดทําใบอนุญาตตั้งกลุม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) และ
       แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม 
       (ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม) ลงนาม 

ขั้นตอนการดําเนินการ  
 1. โรงเรียนสงคํารองขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามแบบฟอรม        
ที่กําหนด 
 2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑการตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือ
วิสามัญ) ดังนี้ 
              2.1 ตรวจสอบคํารองขอตั้งกลุม / กองลูกเสือ/ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
              2.2 มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี  มีจํานวนเด็กไมเกินจํานวนหมู 
              2.3 มีจํานวนลูกเสือ เนตรนารี  มีจํานวนเพียงพอกับการตั้งกลุม กองลูกเสือ 
              2.4 ตองมีผูรับรองคุณสมบัติในใบคํารองการตั้งกลุม / กองลูกเสือ / ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
  2.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาผูกํากับกลุม / ผูกํากับกองลูกเสือ ตองเปนไปตาม
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
  2.6  เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุม/กองลูกเสือ และแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
             2.7  ลงทะเบียนขอมูลการตั้งกลุม/ กอง / และ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
  2.8  จัดสงใบแตงตั้งใหหนวยงาน/สถานศึกษาที่เสนอขอ 
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ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  
 1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 

2. ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 
3. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุม  กองลูกเสือและแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
4. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

ของสํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 


