คำนำ

คู่มือบริ การประชาชนเล่ มนี้ จัดท าขึ้น เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การคัด เลื อ กเป็ นผู้ บังคับ บั ญ ชา
ลูกเสือดีเด่น ได้เข้าใจลาดับและขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
แต่ละประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บ ริหาร ประเภทผู้สอน และผู้สนับสนุน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้แก่สมาชิกลูกเสือ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งภายในและนอกสถานศึ กษาได้พัฒนาความรู้
และทักษะเพื่อส่งต่อไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
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-1หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากขบวนการลูกเสือ เป็ นขบวนการพัฒ นาเยาวชน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่กากับดูแลลูกเสือ เนตรนารี ต้องมีใจรักในกิจการลูกเสือ มีความเสียสละ และเห็นความสาคัญของการ
ฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้ เป็ นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม และรู้จักความเสี ยสละเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขตามคาปฏิญาณและคติพจน์ของลูกเสือ ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ คานึ งถึงคุณ ค่า และความเสียสละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการจูงใจ
ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือแล้ว ยังทาให้กิจการลูกเสือแพร่หลายในสถานศึก ษาอย่างกว้างขวาง และ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ จึงกาหนดให้มีการ
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจาปีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานกิจการลูกเสือเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคีเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
กลุม่ เป้ำหมำย
จะได้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี จานวน 2,554 คน
ประกอบด้วย
1. สานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร 10 คน
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10 คน
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 คน
4. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 10 คน (ส่วนกลาง)
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10 คน
6. สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา 183 เขตๆ ละ 10 คน รวม 1,830 คน
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตๆ ละ 10 คน รวม 420 คน
8. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน
9. ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 10 คน
10. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 คน
11. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 คน
12. สานักงานลูกเสือแห่งชาติ 10 คน

-2หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คู่มือสำหรับประชำชน : ขั้นตอนการพิจารณาการคัดเลือก และข้อกาหนดของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
1. กาหนดให้คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
2. แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน ให้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา
ในสั งกัดส่งผลงานในการพิจ ารณาคัดเลือกตามแบบรายงาน(แบบ ผบ.ลส.1) รายละเอียดผลงาน
(แบบ ผบ.ลส.2) และแบบประเมิน(แบบ ผบ.ลส.3) ตามที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดส่งให้
3. เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตดาเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด
ในแต่ละประเภท โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทผู้บริหาร

ประเภทผู้สอน

ประเภทผู้สนับสนุน

3

5

2

หลักเกณฑ์วิธีกำรประเมิน
1. ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการประเมินของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาศัย
แนวทางการพิจารณาและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินพร้อมแบบตามแบบรายงานทั้งสามแบบที่
สานักงานลูกเสือแห่งชาติกาหนด
แบบที่ 1 : ประเภทผู้บริหำร
1. ผ่ านการฝึ กอบรมลู กเสื อขั้น ผู้ ช่วยผู้ ให้ การฝึ กอบรมผู้ กากั บลู กเสื อ และได้รับ เครื่องหมาย
วูดแบดจ์ 3 ท่อน
2. มียุทธศาสตร์ในการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาในสังกัด
3. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษา
4. เป็ น ผู้มีส่ วนร่วมในการจั ดกิจ กรรมลู กเสื อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลู กเสือทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนั บ สนุ นให้ส มาชิกลูกเสื อและผู้บังคับบัญชาลู กเสือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

-3แบบที่ 2 : ประเภทผู้สอน
1. ผ่านการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่ง ในระดับลูกเสือ 4 ประเภท
ได้แก่ ประเภทส ารอง สามั ญ สามั ญ รุ่นใหญ่ และประเภทวิส ามัญ และได้รับ เครื่องหมาย
วูดแบดจ์ 2 ท่อน ในแต่ละประเภท
2. จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รทางลู ก เสื อ และยุ ท ธศาสตร์
ในการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
3. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
4. เป็นผู้จัดและ/หรือมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยระดม
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสมาชิกลูกเสือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน สั งคม
ประเทศ และสังคมโลก และมีส่ วนร่วมในการบริการชุม ชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. เป็นผู้ประพฤติตนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

แบบที่ 3 : ประเภทผู้สนับสนุน
2. ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นา ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่อ งหมาย
วูดแบดจ์ 2 ท่อน หรือผ่านการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือประเภทสารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
วิสามัญ อย่างใดอย่างหนึ่ง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
3. มีผลงานแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้อุทิศตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ ด้วยการ
เสียสละกาลังกาย สติปัญญาและ/หรือทรัพย์สิน
4. มี น โยบายและ/หรื อ แนวคิ ด ในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ว มต่ อ กิ จ กรรมลู ก เสื อ
ในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นวิทยากร ประชุม อบรม สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
6. เป็นผู้ประพฤติตนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

-4ระยะเวลำส่งผลงำน
เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี
กระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือก
เมื่อเขตพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นในแต่ ละประเภทแล้วนั้น ซึ่งผ่าน
กระบวนการนาส่งผลงานและแบบรายงานพร้อมคาสั่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประเมิน
มายังสานักงานลูกเสือแห่งชาติที่กาหนดไว้ สานักงานลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง
เพื่อกลั่นกรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นอีกครั้ง เมื่อแล้วเสร็จจึงดาเนินการจัดพิมพ์ประกาศผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่นแต่ละประเภท ตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา
และหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน โดยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม สานักงานลูกเสือ
แห่ งชาติพ ร้อมจั ดส่ งใบประกาศเกีย รติคุณ ให้ กับ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมการศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการมอบให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในแต่ละประเภทต่อไป โดยในใบประกาศเกียรติคุณจะลงวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี

-5แผนผังขั้นตอน
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กำหนดให้คัดเลือกผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี

แจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับประถม,มัธยม และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ประเภท

ประเภทผู้บริหำร

ประเภทผู้สนับสนุน

ประเภทผู้สอน

จัดตั้งคณะทำงำนพิจำรณำ
กลั่นกรองคุณสมบัติ

จัดส่งผลงำนผู้ผ่ำนหลักเกณฑ์
ตำมที่กำหนด

คณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ
พิจำรณำผู้มีคุณสมบัติ

เลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติลงนำมประกำศรำยชื่อ
ผู้ผ่ำนเกณฑ์

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
จัดส่งใบประกำศเกียรติคุณ

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
จัดพิมพ์ใบประกำศเกียรติคุณ

ผู้อำนวยกำรลูกเสือจังหวัดประกอบ
พิธีมอบประกำศเกียรติคุณให้กับผู้
ได้รับกำรคัดเลือก

