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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตลิ ูกเสือ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือทีเ่ ป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
“ลูกเสือจังหวัด” หมายความว่า ลูกเสือที่จดั ระเบียบการปกครองลูกเสือในเขตจังหวัด
ที่สังกัด
“ลูกเสืออาเภอ” หมายความรวมถึง ลูกเสือในเขตกรุงเทพมหานครด้วย
“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลกู เสือ และให้หมายความรวมถึงลูกเสือชาวบ้านด้วย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

๒
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
“สานักงานศึกษาธิการจังหวัด” หมายความว่า สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกาหนดการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มอี านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
“ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค” หมายความว่ า ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวน
สิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามบั ญ ชี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าทีข่ องตน
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากร
ทางการลูกเสือ
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๘ คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญ
ั ญา
จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟังและพึ่งตนเอง
(๒) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(๓) ให้มีจติ สาธารณะและบาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๓
(๔) ให้รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝนให้ทากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(๕) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
มาตรา ๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
งานของคณะลูกเสือแห่ งชาติเพื่อให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินการของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ สานักงานลูกเสือจังหวัด สานักงานลูกเสืออาเภอ
สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ ให้ กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริห ารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
ลูกเสือ จังหวัด กรรมการลูกเสือ อาเภอ และกรรมการที่ ได้ รับ การแต่งตั้งตามมาตรา ๑๒ (๕) ได้ รับ
เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนอื่ น ตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
หมวด ๒
การปกครอง
ส่วนที่ ๑
สภาลูกเสือไทย
มาตรา ๑๑ ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก
(๒) รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ผู้บั ญ ชาการต ารวจแห่ งชาติ เลขาธิก ารสภาการศึ กษา เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เลขาธิ ก ารส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อธิ บ ดี ก รมการปกครอง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

๔
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ตามพระราชอัธยาศัย
ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๑๒ สภาลูกเสือไทยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(๒) ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(๓) พิจารณารายงานประจาปีของคณะกรรมการ
(๔) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการและการบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๕) แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและ
การบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัตงิ านตามความเหมาะสม
มาตรา ๑ ๓ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามมาตรา ๑ ๑ วรรคห นึ่ ง (๔ ) มี ว าระ
การดารงตาแหน่ งคราวละสี่ปีนั บแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเมื่อพ้นจากตาแหน่ ง
อาจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก
มาตรา ๑๕ ให้สภาลูกเสือไทยมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
มาตรา ๑๖ การประชุมของสภาลูกเสือไทยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมสภาลูกเสือไทยตามวรรคหนึ่ง กรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่ง (๓) อาจมอบอานาจให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมก็ได้

๕
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซงึ่ เป็นองค์กรบริหารของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทยหรื อ ผู้ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย เลขาธิการสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ผู้ อ านวยการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารลู ก เสื อ ชาวบ้ าน อธิบ ดี ก รมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
ประธานสภาเยาวชนลูกเสือไทย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตาม (๑) และ (๒) ซึ่งในจานวนนีต้ ้องมาจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน
ต้องเคยบริหารงานในภาคเอกชนมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่ (๓) มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปแี ละอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม

๖
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ
สภาลูกเสือไทย
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั คณะลูกเสือนานาชาติ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(๔) ประชาสัมพันธ์และสะท้อนภาพลักษณ์อันดีของกิจการลูกเสือ
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กิจการลูกเสือ
(๖) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(๗) จัดการทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๘) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๙) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณและการพัสดุของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
และแนวทางปฏิบัตขิ องกิจการลูกเสือ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
ราชการ
(๑๑) รับทราบ ตรวจสอบและรับรองรายงานประจาปีของสานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
นาเสนอต่อสภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๓)
(๑๒) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และนาเสนอต่อ
สภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๔)
(๑๓) แต่งตั้งทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๑๕) กากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน
(๑๖) จัดตั้งตาแหน่งกิตติมศักดิ์ และตาแหน่งอื่นใดที่มไิ ด้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๘) จัดให้มีสถาบันวชิราวุธเป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
กิจการลูกเสือไทย

๗
มาตรา ๒๑ ให้มีสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ให้ ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลอยู่ ใ นก ากั บ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการและมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดาเนินการอื่นตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น เจ็ดสานัก ได้แก่ สานักเลขาธิการ สานัก
อานวยการ สานักบริหารทรัพย์สินและพัฒนาค่ายลูกเสือ สานักนิติการ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสานักกิจการลูกเสือและเครือข่าย ทั้งนี้ การจัดแบ่งส่วนงานภายใน
และการกาหนดอานาจและหน้าที่ของส่วนงานภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การสรรหาเลขาธิ ก าร
สานักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งรองเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติจานวนไม่เกินสามคน โดยความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาเช่นกัน
ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติและรองเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติมีวาระ
การด ารงต าแหน่ งคราวละสี่ ปี แ ละอาจได้ รับ แต่ งตั้ งอี ก ได้ แต่ จ ะแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งติ ด ต่ อ กั น
เกินสองวาระมิได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์ อื่น ตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
การสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การสรรหาตามวรรคหนึ่ง หรือข้อกาหนดอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขทีร่ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตัง้
ตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ บุคคลนัน้ ต้องลาออกจากราชการก่อนที่จะเข้ารับตาแหน่ง
มาตรา ๒๓ สานักงานลูกเสือแห่งชาติมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๒) ทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอืน่
(๓) รับผิดชอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(๔) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการและคณะกรรมการ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ

๘
(๕) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าทีล่ ูกเสือ
(๖) จัดทารายงานประจาปี ซึ่งต้องมีผลการดาเนินงาน พร้อมงบดุลและบัญชีรายรับและ
รายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีให้การรับรองเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๐ (๑๑) และเสนอ
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ (๓)
(๗) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(๘) จัดให้มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์
เพื่อการบริหารกิจการลูกเสือ
(๙) ประสานและส่งเสริมการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือจังหวัดและสานักงานลูกเสือ
อาเภอ
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการ
(๑๑) จัดให้มีสภาเยาวชนลูกเสือไทย ประกอบด้วยสภาเยาวชนลูกเสือไทยประจาจังหวัด
ทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนลูกเสือ
มาตรา ๒๔ สานักงานลูกเสือแห่งชาติมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปทีร่ ัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผอู้ ุทิศให้
(๓) ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และทรัพย์สิน
ที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้สานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ทั่ ว ไปของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
สานักงานลูกเสือแห่งชาติตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยอิสระ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ให้กระทรวงการคลังกาหนดระเบียบและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

๙
มาตรา ๒๕ บรรดาเงินหรือรายได้ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นเงินหรือรายได้
ที่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการ
ลูกเสือตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๒๖ ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
รวมทัง้ ให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
(๓) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
(๔) วางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
(๕) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ รวมทัง้ การเงินและบัญชี ตลอดจนกระบวนการดาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปี
ถัดไปต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ในกิจการทีเ่ กี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นผูแ้ ทนของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อการนี้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติจะมอบอานาจ
ให้บุคคลใดปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๘ กิ จ การของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๙ การบัญ ชีของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้จัด ทาตามมาตรฐานการบัญ ชี
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด

๑๐
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานลูกเสือแห่งชาติจดั ทางบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิน้ ปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ
ให้ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วย
ความเห็นชอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และให้
ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณ แล้วทา
รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ทุกปี
ส่วนที่ ๓
ลูกเสือจังหวัด
มาตรา ๓๑ ในแต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด
สาหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ ศึกษาธิก ารภาคในพื้ น ที่ที่ รับผิ ด ชอบ และรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายอาเภอ นายกเทศมนตรี และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(๓) กรรมการประเภทผู้ แ ทนจ านวนสิ บ สองคน ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของรั ฐ ผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของรัฐ ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษา
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาของรั ฐ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาของรั ฐระดั บ
มัธยมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษา
ผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แ ทนค่ายลูกเสือภายในจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แ ทน
จากลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของกรรมการลูกเสือจังหวัด ตาม (๒) และ (๓) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้ อยกว่า
กึ่งหนึ่ง

๑๑
ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองศึกษาธิการจังหวัดทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๓๓ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับวาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับการประชุม
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
ราชการและคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนความมัน่ คงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(๔) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด
(๕) พิจารณาคาขอการจัดตัง้ ค่ายลูกเสือตามมาตรา ๓๗
(๖) พิจารณารายงานประจาปีของสานักงานลูกเสือจังหวัด
(๗) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี
(๘) ให้คาแนะนาผูอ้ านวยการลูกเสืออาเภอในการปฏิบตั ิงานลูกเสือ
(๙) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินกิจการลูกเสือ
(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง
ในจังหวัดซึ่งจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
(๑๑) จัดทารายงานประจาปีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด ตามที่คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๔) จัดตั้งสโมสรลูกเสือจังหวัดตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

๑๒
มาตรา ๓๖ การจั ด ตั้ งค่ า ยลู ก เสื อ ภายในจั งหวั ด ซึ่ งรวมทั้ ง ค่ า ยลู ก เสื อ ของรั ฐ และ
ค่ายลูกเสือเอกชนต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และให้คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ
การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการขอยกเลิกและ
การยกเลิกการจัดตั้งค่ายลูกเสือให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๓๗ ให้ มี ส านั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด อยู่ ในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นหัวหน้าสานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดาเนินงานของ
สานั กงานลู กเสือจั งหวัด และให้ แ ต่งตั้ งรองศึกษาธิก ารจังหวัด ที่ได้รับ มอบหมาย เป็ น ผู้ช่วยหั ว หน้ า
สานักงานลูกเสือจังหวัด
มาตรา ๓๘ การจัดตั้งค่ายลูกเสือ การขออนุญาต และการอนุญาตสาหรับค่ายลูกเสือ
ในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งรูปแบบพิเศษ ให้นาบทบั ญญัติ
มาตรา ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
ลูกเสืออาเภอ
มาตรา ๓๙ ให้มีสานักงานลูกเสืออาเภอเพื่อการบริหารงานลูกเสือในอาเภอ
มาตรา ๔๐ ให้มคี ณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอ หรือผูก้ ากับการ
สถานีตารวจนครบาล และผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
(๓) กรรมการประเภทผู้แทนจานวนสิบคน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาของรั ฐ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาของรั ฐ ระดั บ มั ธยม ศึ ก ษา ผู้ แ ทน
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือ ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แทน
ลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนไม่ เ กิ น เจ็ ด คน ซึ่ ง ประธานกรรมการแต่ ง ตั้ ง
โดยคาแนะนาของกรรมการลูกเสืออาเภอตาม (๒) และ (๓) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

๑๓
ให้ กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เลือกกั นเองเพื่ อให้ คนหนึ่งเป็ น รองประธาน
กรรมการ และอีกสองคนเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) และ
การเลือกรองประธานกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๔๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับวาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึง่ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการลูกเสืออาเภอมีอานาจและหน้าที่ภายในอาเภอ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการและคณะกรรมการ
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมความมัน่ คงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
(๔) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสืออาเภอ
(๕) พิจารณารายงานประจาปีของสานักงานลูกเสืออาเภอและรายงานให้คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดทราบ
(๖) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
(๗) ให้คาแนะนาแก่ผู้อานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ
(๘) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(๙) กากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตอาเภอ
(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง
ในอาเภอ ซึ่งจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๔๓ ให้มีสานักงานลูกเสืออาเภอตั้งอยู่ในที่ว่าการอาเภอนั้น และให้คณะกรรมการ
ลูกเสืออาเภอคัดเลือกสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนภายในอาเภอที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นสถานที่บริหาร
จัดการ อานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือภายในอาเภอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานลูกเสือในอาเภอให้คณะกรรมการลูกเสืออาเภอแต่งตัง้ กรรมการตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๓) หรือสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการลูกเสือ
เป็นหั วหน้ าสานักงานลูกเสืออาเภอ บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือ
อาเภอ โดยคณะกรรมการลูกเสืออาเภออาจแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
หรือสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการลูกเสือ

๑๔
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานลูกเสืออาเภอก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
ส่วนที่ ๕
ทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๔๔ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือ
ได้มาจากการให้ ซื้อด้วยเงินรายได้ของสานักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
การจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสานักงานตามวรรคหนึ่งให้กระทาได้
ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ เมื่อคณะกรรมการไม่ขัดข้องและได้รับค่าตอบแทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
นั้นแล้ว ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๕ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งจั ด การ
ตามเงื่อ นไขที่ ผู้ อุ ทิ ศ ให้ ก าหนดไว้ และต้ อ งเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ
แต่ ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ต้ อ งได้ รั บ
ความยิ น ยอมจากผู้ อุ ทิ ศ ให้ ห รื อ ทายาท หากไม่ มี ท ายาทหรื อ ทายาทไม่ ป รากฏจะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการ
มาตรา ๔๖ ทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสานักงานลูกเสือแห่งชาติในเรื่องทรัพย์สินมิได้
ส่วนที่ ๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงาน
ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๔๗ ให้มคี ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและ
การบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอืน่
อีกจานวนสีค่ น
กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ บุคลากรของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการลูกเสือ
จังหวัด และกรรมการลูกเสืออาเภอ และให้นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

๑๕
ให้ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติจัดให้มีการดาเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควร
ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการจานวนสองเท่าของจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อนาเสนอให้
สภาลูกเสือแห่ งชาติพิจารณาคัดเลือก และให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติจัดให้มีการประชุม
สภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุ คคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมควร
เป็นประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๘ กรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การและ
การบริ ห ารงานของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ มี ว าระการด ารงต าแหน่ งคราวละสี่ ปี แ ละอาจได้ รั บ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและ
การบริ ห ารงานของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ มี อ านาจและหน้ าที่ ในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น การและการบริห ารงานของสานัก งานลู กเสือแห่งชาติ รวมทั้ งกิจการลูก เสื อ
ในส่วนภูมิภาค แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบตามมาตรา ๒๐ (๑๒) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการนารายงานดังกล่าวเสนอต่อสภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาตาม
มาตรา ๑๒ (๔)
มาตรา ๕๐ รายงานตามมาตรา ๔๙ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการปฏิบัตงิ านของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบตั ิตามอานาจและหน้าที่ของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจาปีที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดทาขึน้
ตามมาตรา ๒๓ (๖)
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้สภาลูกเสือแห่งชาติทราบ

๑๖
ให้ ค ณะกรรมการ ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ คณะกรรมการลู ก เสื อ จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการลูก เสือ อาเภอ ให้ ความร่วมมื อ และอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การและการบริ ห ารงานของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
ตามที่ร้องขอ
หมวด ๓
การจัดกลุ่ม ประเภท และตาแหน่งลูกเสือ
มาตรา ๕๑ การตัง้ การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือทัง้ ปวง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ การเข้าเป็นลูกเสือ การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหล่า และ
การฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๕๓ ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการใหญ่
(๒) รองผู้อานวยการใหญ่
(๓) ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
(๔) ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
(๕) รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
(๖) ผู้ช่วยผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
(๗) ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
(๘) รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
(๙) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(๑๐) รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(๑๑) ผู้กากับกลุม่ ลูกเสือ
(๑๒) รองผู้กากับกลุม่ ลูกเสือ
(๑๓) ผู้กากับกองลูกเสือ
(๑๔) รองผู้กากับกองลูกเสือ
(๑๕) นายหมู่ลกู เสือ
(๑๖) รองนายหมู่ลูกเสือ

๑๗
ม าต รา ๕ ๔ ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก ารก ระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร แ ล ะรั ฐ ม น ต รี ว่ า ก าร
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อานวยการใหญ่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรองผู้อานวยการใหญ่ และรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และศึกษาธิการภาค เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ านวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็ น รองผู้ อ านวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด ปลั ด จั งหวั ด และศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัด
ให้นายอาเภอ เป็นผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ และนายอาเภออาจแต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
ลูกเสืออาเภอก็ได้
การแต่งตั้งผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา ๕๒ (๙) ถึง (๑๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๕๕ ตาแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมีลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ
(๒) ผู้ตรวจการใหญ่
(๓) รองผูต้ รวจการใหญ่
(๔) ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(๕) รองผูต้ รวจการลูกเสือจังหวัด
(๖) ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสือจังหวัด
(๗) ผูต้ รวจการลูกเสืออาเภอ
(๘) รองผูต้ รวจการลูกเสืออาเภอ
(๙) ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสืออาเภอ
มาตรา ๕๖ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ ต รวจการใหญ่ พิ เ ศษ รองนายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นผู้ ต รวจการใหญ่
ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ปลัด กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ตรวจการใหญ่
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจการลู ก เสื อ และการก าห น ด ห น้ าที่ ข องผู้ ต รวจการลู ก เสื อ
ตามมาตรา ๕๕ (๔) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๕๗ ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้
การบริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ

๑๘
มาตรา ๕๘ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติอาจแต่งตั้งผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสืออาสา
ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รองผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสืออาสาประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติก็ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
หมวด ๔
ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย
มาตรา ๕๙ ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือประจาจังหวัดโดยรับพระราชทาน
จากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ให้มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๑ ลูกเสือต้องปฏิบัตติ ามวินัยซึ่งกาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
หมวด ๕
เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มาตรา ๖๒ ให้มเี ครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชนั้ พิเศษ
ไว้สาหรับพระราชทานแก่ผทู้ ี่ได้รบั พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชนั้ ที่หนึ่ง และได้มีอุปการคุณ
ช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปีนับแต่วันทีไ่ ด้รับพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสดุดีชนั้ ที่หนึ่ง
มาตรา ๖๓ เครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ต ามมาตรา ๖๐ เป็ น ดวงตรา ด้ านหน้ ามี ลั ก ษณะ
เป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้าเงิน ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๓ เซนติเมตร กลางดวงตรามีตราหน้าเสือ
ประกอบวชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกคั่นด้วยกระจังสีทองเบื้องบน
มีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่งและเลข “๙” สีทอง ด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุม พื้นลงยาสีม่วงมีรูปตรา
ของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า “เราจะทานุบารุงกิจการลูกเสือสืบไป” ที่ขอบส่วนบน

๑๙
ของดวงตรามี ห่ ว งห้ อ ยแพรแถบส าหรั บ คล้ อ งคอ ขนาดกว้ า ง ๔ เซนติ เมตร มี ริ้ ว สี เหลื อ งกว้ า ง
๒.๒ เซนติเมตร อยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง ๓ มิลลิเมตร และริ้วสีดากว้าง ๖ มิลลิเมตร
มาตรา ๖๔ ให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สาหรับพระราชทาน
แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดีความชอบตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๖๖
มาตรา ๖๕ เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเหรียญเงินมีลกั ษณะกลมรี ขนาดกว้าง ๒.๕
เซนติเมตร ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอกั ษร
ว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษร
ให้ทาเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนาม เลขหมายประจาตัวของผูซ้ ึ่งได้รบั พระราชทานนาม
หน่วยลูกเสือที่สงั กัด และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีหว่ งห้อยแพรแถบขนาดกว้าง
๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีดากว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทัง้ สองข้างมีริ้วสีเหลืองกว้าง ๖ มิลลิเมตร
ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลาดับเป็นสามชัน้ ดังต่อไปนี้
ชั้นที่หนึ่ง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทาด้วยโลหะเงินประดับทีแ่ พรแถบสองดอกตามแนวนอน
ชั้นที่สอง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทาด้วยโลหะเงินประดับทีแ่ พรแถบตรงกึง่ กลางหนึ่งดอก
ชั้นที่สาม ไม่มีเฟลอร์เดอลีสป์ ระดับทีแ่ พรแถบ
มาตรา ๖๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชัน้ ที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้มคี วามดี ความชอบ
ซึ่งได้ทาการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสขุ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือได้ชว่ ยชีวติ ผูต้ กอยู่
ในอันตราย ทั้งนี้ โดยตนเองได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดทีส่ มควรได้รับพระราชทานเหรียญนี้ หรือตนเอง
ได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวติ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชัน้ ที่สอง จะพระราชทานแก่ผมู้ ีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิต
ผู้ตกอยู่ในอันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรือฝ่าอันตราย หรือแก่ผซู้ ึ่งได้ทาความดีความชอบ
ในข้อต่อไปนี้ ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยครัง้ และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าสิบครั้ง คือ
(๑) ช่วยเหลือผู้ได้รบั ทุกข์ยากลาบากที่ควรช่วย
(๒) ช่วยเหลือหรือป้องกันผูอ้ ื่นหรือทรัพย์สินของผู้อนื่ ให้พ้นอันตราย
(๓) ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมานหรือพ้นทุกขเวทนา
(๔) ทาการปฐมพยาบาล
(๕) ช่วยเหลือราชการ
(๖) ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล
(๗) ช่วยเหลือผู้ปกครอง
(๘) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือสถานที่ทางานซึ่งไม่ใช่หน้าทีต่ ามปกติ

๒๐
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชัน้ ที่สาม จะพระราชทานแก่ผมู้ ีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิต
ผู้ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว หรือแก่ผู้ซงึ่ ได้ทาความดีความชอบตามเกณฑ์สาหรับเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชัน้ ที่สอง ทุกข้อรวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบครัง้ และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าห้าครั้ง
มาตรา ๖๗ ให้มเี หรียญลูกเสือสดุดเี ป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ไว้สาหรับพระราชทาน
แก่บคุ ลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาทีม่ ีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือทีไ่ ด้อุทศิ
กาลังกายหรือกาลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้
ในมาตรา ๖๗
มาตรา ๖๘ เหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี เป็ น เหรี ย ญเงิ น มี ลั ก ษณะกลมรี ข นาดกว้ า ง ๒.๕
เซนติเมตร ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษร
ว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษร
ให้ทาเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทาน
ที่ข อบส่ว นบนของเหรียญมี ห่ ว งห้ อยแพรแถบ ขนาดกว้าง ๒.๔ เซนติ เมตร มีริ้วสีเหลื องกว้าง ๑.๒
เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดากว้าง ๖ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย
เหรียญลูกเสือสดุดี มีลาดับเป็นสามชั้น ดังต่อไปนี้
ชั้นที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ทาด้วยโลหะเงิน ประดับทีแ่ พรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิง่
หนึ่งเข็ม
ชั้นที่สอง มีเข็มหน้าเสือ ทาด้วยโลหะเงิน ประดับทีแ่ พรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง
หนึ่งเข็ม
ชั้นที่สาม ไม่มีเข็มวชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบ
มาตรา ๖๙ เหรียญลูกเสือสดุดีชนั้ ที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอปุ การคุณต่อการลูกเสือ
ถึงขนาด หรือทีไ่ ด้อุทศิ กาลังกาย หรือกาลังความคิดในการประกอบกิจการให้บงั เกิดคุณประโยชน์
แก่การลูกเสืออย่างยิ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกาหนด
เหรียญลูกเสือสดุดชี ั้นที่สอง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอปุ การคุณต่อการลูกเสือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บริจาคเงินหรือทรัพย์สงิ่ ของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจานวนเงิน
ไม่น้อยกว่าทีค่ ณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกาหนด
(๒) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผู้กากับ
ลูกเสือขัน้ ความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชนั้ สูง โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบครั้ง
หรือระดับที่สอง การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจา
ตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ายี่สิบครั้ง

๒๑
(๓) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า
ห้าปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าสิบครั้ง
(๔) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือ
ต่างประเทศเป็นอย่างดียงิ่
เหรียญลูกเสือสดุดชี ั้นที่สาม จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอปุ การคุณต่อการลูกเสือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บริจาคเงินหรือทรัพย์สงิ่ ของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจานวนเงิน
ไม่น้อยกว่าทีค่ ณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกาหนด
(๒) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผู้กากับ
ลูกเสือขัน้ ความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชนั้ สูง โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าครั้ง
หรือระดับที่สอง การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจา
ตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบครั้ง
(๓) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลกู เสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ
โดยอยู่ประจาตลอดการฝึกอบรมครั้งละสามวัน ไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้ง
(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
สามปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าห้าครั้ง
(๕) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือ
ต่างประเทศเป็นอย่างดี
มาตรา ๗๐ ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สาหรับพระราชทาน
เป็ น บ าเหน็ จ ความชอบในราชการให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สิบห้ าปี ด้วยความวิริยะอุต สาหะ ทางานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิด ความ
เสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๑ เหรียญลูกเสือยั่งยืน มีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๓ เซนติเมตร มีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบมีขอบสองชั้น
ด้ า นหน้ า กลางเหรี ย ญมี ห น้ า เสื อ ประกอบวชิ ร ะท าเป็ น ลายดุ น ภายในกรอบเป็ น วงกลมยกระดั บ
พ่น ทรายด้ าน ด้านหลั งเป็ น ตราคณะลูก เสือ แห่ งชาติ ขอบเหรียญเบื้ องล่างมีข้ อความว่า “บ าเหน็ จ
แห่งความยั่งยืน” อยู่บนพื้นพ่นทรายด้า น ด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน
ภายในมีข้อความว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอดแพรแถบกว้าง
๓ เซนติเมตร มีริ้วสีแดงกว้าง ๑๑ มิลลิเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดากว้าง ๓ มิลลิเมตร ถัดจาก
ริ้วสีดาเป็ น ริ้วสีขาวกว้าง ๒ มิลลิเมตร และริ้วสีเหลืองอยู่ริม แพรแถบกว้าง ๔.๕ มิลลิเมตร ประดั บ
ที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย

๒๒
มาตรา ๗๒ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ผู้ ใ ดสมควรได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือ
สดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้นาความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานต่อไป
มาตรา ๗๓ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือ
สดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกชั้นให้ประกาศนาม
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๔ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น สิ ริ ยิ่ ง รามกี ร ติ ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เ ศษ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก
มาตรา ๗๕ ให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณ ไว้สาหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินอย่างอืน่ เพื่อบารุงการลูกเสือ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ มีลาดับเป็นสีช่ ั้น ดังต่อไปนี้
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นพิเศษ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่หนึ่ง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สอง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สาม
ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๗๖ ให้มีเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ เพือ่ ส่งเสริมการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ
ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ และเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา ๗๗ ผู้ได้รบั พระราชทานเหรียญทีร่ ะลึกสาหรับลูกเสือหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ จะใช้เหรียญนั้นประดับหรือจะใช้เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ประดับก็ได้ โดยเทียบชั้นดังนี้ คือ
เหรียญทองคาหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นทีห่ นึง่ เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่หนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้

๒๓
เหรียญเงินหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชัน้ ที่สอง เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่สองตามพระราชบัญญัตินี้
เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชัน้ ที่สาม เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชัน้ ที่สามตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๘ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่น
หลงเชื่ อ ว่ า ตนเป็ น ลู ก เสื อ หรื อ บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดทาปลอมเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน
เข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ด้วยวิธีใด ๆ หรือใช้เหรียญปลอมหรือเข็มปลอม
ดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และงบประมาณของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นพนักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน งบประมาณ พนักงานและลูกจ้าง
ของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงานลูกเสืออาเภอซึ่งเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการลูกเสืออาเภอตามพระราชบัญญัตินี้

๒๔
มาตรา ๘๒ ให้สภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เลขาธิการสานักงาน
ลู ก เสื อ แห่ งชาติ คณะกรรมการลู ก เสื อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี
สภาลู ก เสื อ ไทย คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสืออาเภอตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ ให้ ผู้ ต รวจการลู ก เสื อ ประจ าส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ รองผู้ ต รวจการ
ลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวั น ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ด ารงต าแหน่ งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ
อาสาประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รองผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
และผู้ ช่ ว ยผู้บั งคั บ บั ญ ชาลูก เสือ อาสาประจ าสานั กงานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ตามล าดั บ ตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ หรือ ค าสั่ งที่ อ อกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปโดยอนุ โ ลมเพี ย งเท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ า จะมี
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

