เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญ ญัติลู กเสื อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงออกข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ระเบีย บคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๔ เข็มลูกเสือบําเพ็ญ ประโยชน์มีไว้สําหรับมอบให้แ ก่ลูกเสือเพื่อเป็น การส่งเสริมการที่
ได้บําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ และยกย่องลูกเสือที่ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น ซึ่งมีคุณ ลักษณะ
ดังกําหนด ไว้ในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีลักษณะเป็น รูปกลมรีมีข นาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
ยาว ๓.๒ เซนติเมตร พื้นลงยาสีตามชั้นของเข็ม ริมขอบนอกเป็นสีทอง ตรงกลางมีรูปเฟลอร์เดอลีส์
ทําด้ว ยโลหะสีท อง มีอักษรสีท องจารึกคําว่า “ลูกเสือบํา เพ็ญ ประโยชน์” โค้ง อยู่ใ ต้เ ฟลอร์เ ดอลีส์
ตามตัวอย่างแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์มีสามชั้น คือ
ชั้นที่หนึ่ง
พื้นสีแดง
ชั้นที่สอง
พื้นสีขาว
ชั้นที่สาม
พื้นสีน้ําเงิน
ข้อ ๗ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบทั้งห้าข้อ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) บําเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่น ๆ
(๓) ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ
(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ
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(๕) บํา เพ็ ญ ประโยชน์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ โรงเรีย นของตนหรื อ ต่ อ ผู้ อื่ น หรื อ กิ จ การที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์
ข้อ ๘ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบทั้งสองข้อ
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วได้บําเพ็ญตนตามคุณลักษณะที่
ได้กําหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และบําเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตน
หรือต่อผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๙ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่งจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) นับแต่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญ ประโยชน์ชั้น ที่สองมาแล้วได้บําเพ็ญ ตนตามคุณ ลักษณะ
ที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และบําเพ็ญประโยชน์อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรีย น
ของตนหรือต่อผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๑๐ การขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์จํานวนลูกเสือที่จะขอได้ ดังนี้
(๑) จํานวนลูกเสือตั้งแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม
(๒) จํานวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม
เศษตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็ม
ข้อ ๑๑ วิ ธี ก ารขอเข็ ม ลู ก เสื อ บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ เมื่ อ ลู ก เสื อ ผู้ ใ ดมี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ ให้ผู้กํากับกองลูกเสือหรือผู้กํากับกลุ่มลูกเสือรับรองคุณลักษณะของลูกเสือตามข้อ ๗ ข้อ ๘
และข้อ ๙ และให้ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัด
จนถึง ผู้ อํา นวยการลูก เสือ จัง หวัด เพื่อ เสนอต่อ เลขาธิ ก ารสํ านั กงานลู ก เสื อแห่ งชาติ หน่ ว ยลู กเสื อ
และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ขึ้นตรงต่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติให้เสนอต่อ
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครให้ เ สนอผ่ า นต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ
จนถึงผู้อํานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ให้เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
ในกรณีมีความจําเป็น หรือเห็น สมควร เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณาคุณลักษณะของลูกเสือที่เสนอขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์เป็นกรณีพิเศษก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้เ ลขาธิการสํา นักงานลู กเสื อแห่ งชาติ จัด ทํ าประกาศสํา นักงานลู กเสื อแห่ งชาติ
เพื่อยกย่องลูกเสือที่ได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งให้จัดทําทะเบียนควบคุมและให้เลขาธิการ
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
เป็นประจําทุกปี
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ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์อยู่ก่อนแล้วในวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือว่าเป็นผู้ซึ่งได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง และชั้นที่สามตาม
พระราชบัญ ญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิท ธิประดับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ต ามชั้น ที่ได้รับ
อยู่ก่อนแล้วได้
ข้อ ๑๔ ให้ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้
และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

หมายเหตุ แนบทายขอบังคับ

