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   คู่มือประชาชนฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่เป็นลูกเสือและ
เนตรนารี  ที่มีจิตอาสาสมัครผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร ท าความดี  มีศิลธรรม        
มีระเบียบวินัย  ยึดมั่นในอุดมคติ  ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  รู้จักความเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือส่วนรวมแบ่งปันความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ อ่ืน อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจให้งาน
ส าเร็จลุล่วง  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยพัฒนาสังคม  
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงออกไปอย่างกว้างขวาง ได้รับรู้ถึงความ
แตกต่างในสังคมเพ่ือการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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     หลักกำรและเหตุผล 
   ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน  ที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  มีจิตอาสาในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน มีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีระเบียบวินัย  มีศิลธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นความส าคัญของการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี  และให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป อีกทั้งยังได้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดท าโครงการคัดเลือกลูกเสือ เนตนารี  ที่เห็นควรได้รับ
เข็มบ าเพ็ญประโยชน์ประจ าปี ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี             
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554 

    วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีใจรักในกิจการลูกเสือ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ   

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.  เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออ่ืนๆ 
  3.  เพ่ือส่งเสริมให้กิจกรรมลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง 
   4.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือให้แพร่หลาย 

     เป้ำหมำย 
   นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกเขตพ้ืนที่         
ทั้งในส่วนกลางภาครัฐและภาคเอกชน  ให้มีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ               
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต  สามารถเป็นผู้น าที่ดีรู้จัก
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและต่อสังคม กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด 
4. นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจากสถานศึกษาในส่วนกลางทั้งภาครัฐและเอกชนรวม        

ประมาณ  6,000  คน  
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      หลักเกณฑ์ขั้นตอน 
คู่มือส ำหรับประชำชน : ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ             
บ าเพ็ญประโยชน์ประจ าปี 

1. ก าหนดใหค้ัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์              
2. แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จ านวน 42 เขต  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด  และในสถานศึกษาในส่วนกลางทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมประมาณ 6,000 คน  ให้จัดส่งแบบรายงานส าหรับขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ตามล าดับชั้น 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็น
ควรได้รับเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ พ.ศ.2554   มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

  ชั้นที่หนึ่ง   พ้ืนสีแดง 
 ชั้นที่สอง พ้ืนสีขาว 

  ชั้นที่สาม พ้ืนสีน้ าเงิน 
ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สำม 
    1. เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
     2. บ าเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออ่ืนๆ 
    3. ช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองในกิจการต่างๆ เป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ 
    4. ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ 

5. บ าเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น หรือกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์                                                                                                

ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สอง  
    1. ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
    2. นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะ 
ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ (2) (3) (4) (5) และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น 
หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี                                                                     

ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่ง 
   1. ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
   2. นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะที่
ได้ก าหนดไว้ในข้อ (2) (3) (4) (5) และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น 
หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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     หลักเกณฑ์ข้อก ำหนด 

    การขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์จ านวนลูกเสือที่จะขอได้ ดังนี้  ต้องมีจ านวน 
ลูกเสือตั้งแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม จ านวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน 
ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็มเศษตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไปมีสิทธิขอเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเข็ม 

     ขั้นตอนวิธีกำร 

    เมื่อลูกเสือผู้ ใดมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือหรือผู้ก ากับกลุ่ม 
ลูกเสือรับรองคุณลักษณะของลูกเสือตามข้อบังคับหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ตามล าดับชั้น
ให้ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัดจนถึงผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัด เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หน่วยงานลูกเสือและสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนในกรุงเทพมหานครที่ข้ึนตรงต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้เสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้เสนอผ่านต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ จนถึงผู้อ านวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554)  

     ระยะเวลำส่งแบบรำยงำน 

   เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี 

     กระบวนกำรพิจำรณำ 

    เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ในกรณี มีความจ าเป็นหรือเห็นสมควร  เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือ
พิจารณาคุณลักษณะของลูกเสือที่เสนอขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

     ขั้นตอนกำรประกำศรำยช่ือ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  จัดท าประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือยกย่องลูกเสือที่ได้รับ 
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนควบคุม   

     พิธีกำรส่งมอบเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์  
   เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดประกอบพิธีมอบเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เป็นประจ าทุกปี 
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 คู่มือบริกำรประชำชน : คัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี ที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสอื                                 
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จัดท ำโดย 
งำนบุคลำกร  ส่วนอ ำนวยกำร / ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

 

 
 
 
 



 
 

        แผนผังขั้นตอน 
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เข็มบ ำเพ็ญประโยชน์แบง่ออกเปน็สำมชั้น 
1.  ชั้นที่หนึ่ง 
2.  ชั้นที่สอง 
3.  ชั้นที่สำม 

 

เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ 

ก ำหนดให้คัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี 
ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ          

บ ำเพ็ญประโยชน์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจดัส่ง
เอกสำรแบบรำยงำน ชั้นที่หนึ่ง             

ชั้นที่สอง และชั้นที่สำม 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคัดเลือก
และพิจำรณำผู้มีคุณสมบัติขอรับเข็ม

ลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน ์
 

แจ้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศกึษำ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ              
จัดท ำประกำศ เพื่อยกย่องลูกเสือ 

เนตรนำรี ที่ได้รับเข็มลูกเสือ
บ ำเพ็ญประโยชน์ 

ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัด
ประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือ 

บ ำเพ็ญประโยชน์ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


