
 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
วาดวยการจัดแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงานสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๗)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสามแหงพระราชบัญญัติลูกเสือ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๑  
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  จึงออกขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติวาดวยการจัดแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงาน
สํานักงานลูกเสือแหงชาติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติวาดวยการจัดแบง
สวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงานสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
ขอ ๔ ใหมีสํานักเลขาธิการเปนหนวยงานประสานงาน  และกํากับดูแลงานของสํานักงาน

ดังตอไปนี้ 
(๑) หนวยตรวจสอบภายใน 
(๒) สํานักเลขาธิการ 
 (๒.๑) สวนอํานวยการ   
 (๒.๒) สวนกิจการคายลูกเสือ 
 (๒.๓) สวนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
 (๒.๔) สวนพัฒนารายไดและสิทธิประโยชน 
ขอ ๕ สวนงานสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  กํากับดูแลเกี่ยวกับการศึกษา

วิเคราะห  และประเมินผลการปฏิบัติงานดานงบประมาณ  ตรวจสอบดานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
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รายได  ทรัพยสินอื่น ๆ  และสิทธิประโยชนของสํานักงาน  ใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับ  ระเบียบ  
ประกาศ  คําส่ัง  และนโยบาย  รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ  และงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ   

(๒) สํานักเลขาธิการ  มีหนาที่กํากับดูแลสวนงาน  ดังนี้ 
 (๒.๑) สวนอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  กลุมชวยอํานวยการ  งานชวยอํานวยการ

และประสานงาน  งานคณะกรรมการ  งานบุคลากรและบําเหน็จความชอบ  งานนิติการ  งานลูกเสือชาวบาน  
กลุมบริหารสํานักงาน  งานการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  งานนโยบายและยุทธศาสตร  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  งานการประชาสัมพันธ  และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย   

 (๒.๒) สวนกิจการค ายลูก เ สือ   มีหนาที่ และความรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ   
งานควบคุมและกํากับคายลูกเสือ  งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคายลูกเสือ  กลุมสงเสริม  
กิจการคาย  งานสงเสริมกิจกรรมในคายลูกเสือ  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคายลูกเสือ  
และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย   

 (๒.๓) สวนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  
กลุมพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  งานฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  
งานวิชาการ  วิจัย  และติดตามประเมินผล  กลุมลูกเสือตางประเทศ  งานสงเสริมกิจกรรมเยาวชน   
งานประชุม  สัมมนาและวิชาการ  และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย   

 (๒.๔) สวนพัฒนารายไดและสิทธิประโยชน  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  กลุมพัฒนา
รายได  งานจัดหาผลประโยชน  งานพัฒนาที่ดินและสินทรัพย  กลุมสิทธิประโยชน  งานทรัพยสิน 
ทางปญญา  งานติดตามและบังคับใชกฎหมาย  และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย   

ขอ ๖ โครงสรางการจัดแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงานสํานักงานเปนไปตาม
บัญชีแนบทายขอบังคับนี้ 

ขอ ๗ ใหเลขาธิการมีอํานาจออกระเบียบ  หลักเกณฑวิธีการ   และประกาศเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานภายในของสํานักงานไดตามเหตุผลความจําเปน  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ศรีเมือง  เจริญศิริ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ 



โครงสรางของสํานักงานลกเสือแหงชาติโครงสรางของสํานักงานลกเสือแหงชาติโครงสรางของสานกงานลกูเสอแหงชาตโครงสรางของสานกงานลกูเสอแหงชาต

คณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ

ประธานกรรมการบริหาร
(1)

หนวยตรวจสอบภายในหนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

เลขาธิการสํานกังานเลขาธการสานกงาน

รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ

(2)

(2 3) (2 4)

(2)

สํานักเลขาธิการ   

(2.2)

สวนกิจการคายลูกเสือ

(2.3)

สวนพัฒนาลูกเสือ

และบุคลากรทางการลูกเสือ

(2.4)

สวนพัฒนารายได

และสิทธิประโยชน

(2.1)

สวนอํานวยการ



(2)(2)

สํานักเลขาธกิาร   

(2.4)

 ั ไ 

(2.3)

สวนพัฒนาลกเสือ

(2.2)(2.1)

  กลมชวยอํานวยการ

สวนพัฒนารายได

และสิทธิประโยชน

  กลมพัฒนารายได 

สวนพฒนาลูกเสอ

และบุคลากรทางการลูกเสือ

  กลมอํานวยการ กลมพัฒนาลกเสือและบคลากร

สวนกิจการคายลูกเสือสวนอํานวยการ

7 6 6 5

-  กลุมชวยอานวยการ
      -   งานชวยอํานวยการและประสานงาน
      -  งานคณะกรรมการ
      -  งานบุคลากรและบําเหน็จความชอบ

-  กลุมพฒนารายได 

      -  งานจดัหาผลประโยชน  
      -  งานพัฒนาที่ดินและสินทรัพย
-  กลุมสิทธิประโยชน

-  กลุมอานวยการ
      -  งานควบคุมและกํากับคายลูกเสือ
      -  งานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพ
         และมาตรฐานคายลูกเสือ

กลุมพฒนาลูกเสอและบุคลากร

ทางการลูกเสือ

    -  งานฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือ    
       และบุคลากรทางการลูกเสือ

      -  งานนติกิาร
      -  งานลูกเสือชาวบาน
-  กลุมบริหารสํานักงาน
        งานการเงิน บัญชี และพัสด

      -  งานทรัพยสินทางปญญา
      -  งานตดิตามและบังคับใช
          กฎหมาย

-  กลุมสงเสริมกิจการคาย

      -  งานสงเสริมกิจกรรมในคายลูกเสือ
      -  งานตดิตามประเมินผลการ  
          ดาํเนินงานของคายลกเสือ 

    -  งานวิชาการ  วจิยัและติดตาม 
        ประเมินผล    
กลุมลูกเสือตางประเทศ

    -  งานสงเสริมกิจกรรมเยาวชน      -  งานการเงน บญช และพสดุ
      -  งานนโยบายและยุทธศาสตร
      -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  งานการประชาสัมพันธ      

          ดาเนนงานของคายลูกเสอ       งานสงเสรมกจกรรมเยาวชน
     - งานประชุม สัมมนาและวิชาการ

อัตรากําลัง

ตําแหนง อัตรากําลัง รับโอน สรรหา

2

พนักงาน 26 13 13

ลูกจางประจํา 10 8 2

รวม 36 21 15

(1)

หนวยตรวจสอบภายใน


