คำนำ

คู่มือประชาชนฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่เป็นลูกเสือและ
เนตรนารี ที่ มีจิต อาสาสมัครผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ด้ว ยความสุ จริต ขยันหมั่นเพี ยร ทาความดี มีศิลธรรม
มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในอุดมคติ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รู้จักความเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวมแบ่งปันความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ อื่น อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจให้งาน
สาเร็จลุล่วง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยพัฒนาสังคม
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง ยังสร้างชื่อเสียงออกไปอย่างกว้างขวาง ได้รับรู้ถึงความ
แตกต่างในสังคมเพื่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

หลักการและเหตุผล ......................................................................................................................................... 1
วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................................... 1
เป้าหมาย ......................................................................................................................................................... 1
หลักเกณฑ์ขั้นตอน ........................................................................................................................................... 2
หลักเกณฑ์ข้อกาหนด ....................................................................................................................................... 3
ขั้นตอนวิธีการ……….. ....................................................................................................................................... 3
ระยะเวลาส่งแบบรายงาน………........................................................................................................................ 3
กระบวนการพิจารณา………................................................................................................................................3
ขั้นตอนการประกาศรายชื่อ………........................................................................................................................3
พิธีการส่งมอบเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์……….. ............................................................................................ 3
แผนผังขั้นตอน……….. ...................................................................................................................................... 4
เอกสารแนบท้าย……….. ................................................................................................................................... 5
- ตัวอย่างเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
- แบบรายงานขอเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
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-1หลักกำรและเหตุผล
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี มีจิตอาสาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีร ะเบี ย บวินั ย มี ศิล ธรรมต่ อตนเองและผู้ อื่น ส านั กงานลู ก เสื อ แห่ งชาติเห็ น ความส าคั ญ ของการบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ของเยาวชนลู กเสือ เนตรนารี และให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป อีกทั้งยังได้ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการคัดเลือกลูกเสือ เนตนารี ที่เห็นควรได้รับ
เข็ ม บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ป ระจ าปี ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ เยาวชนลู ก เสื อ เนตรนารี
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีใจรักในกิจการลูกเสือ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมลูกเสือแพร่หลายในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือให้แพร่หลาย
เป้ำหมำย
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเยาวชน ที่ เป็ น ลู ก เสื อ เนตรนารี จากสถานศึ ก ษาทุ ก เขตพื้ น ที่
ทั้ งในส่ ว นกลางภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้ มีอุ ป นิ สั ยที่ ดี ต ามแนวทางของค าปฏิ ญ าณและกฎของลู กเสื อ
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต สามารถเป็นผู้นาที่ดีรู้จัก
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น รู้ แ พ้ รู้ ช นะรู้ อ ภั ย และท าตนให้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครอบครัว และต่ อ สั งคม กลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 77 จังหวัด
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจากสถานศึกษาในส่วนกลางทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ประมาณ 6,000 คน

-2หลักเกณฑ์ขั้นตอน
คู่มือสำหรับประชำชน : ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์ประจาปี
1. กาหนดให้คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
2. แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด และในสถานศึกษาในส่วนกลางทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมประมาณ 6,000 คน ให้จัดส่งแบบรายงานสาหรับขอเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ตามลาดับชั้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็น
ควรได้รับเข็มบาเพ็ญประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบาเพ็ญ
ประโยชน์ พ.ศ.2554 มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น
ชั้นที่หนึ่ง พื้นสีแดง
ชั้นที่สอง พื้นสีขาว
ชั้นที่สาม พื้นสีน้าเงิน
ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สำม
1. เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2. บาเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่นๆ
3. ช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองในกิจการต่างๆ เป็นอย่างดีโดยสม่าเสมอ
4. ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่าเสมอ
5. บาเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น หรือกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สอง
1. ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2. นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วได้บาเพ็ญตนตามคุณลักษณะ
ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ (2) (3) (4) (5) และบาเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น
หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่ง
1. ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2. นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วได้บาเพ็ญตนตามคุณลักษณะที่
ได้กาหนดไว้ในข้อ (2) (3) (4) (5) และบาเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่น
หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

-3หลักเกณฑ์ข้อกำหนด
การขอเข็มลู กเสือบาเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์จานวนลูกเสือที่จะขอได้ ดังนี้ ต้องมีจานวน
ลูกเสือตั้งแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่ งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม จานวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็มเศษตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็ม
ขั้นตอนวิธีกำร
เมื่ อลู กเสื อผู้ ใดมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ให้ ผู้ ก ากั บกองลู กเสื อหรื อผู้ ก ากั บ กลุ่ ม
ลูกเสือรับรองคุณลักษณะของลูกเสือตามข้อบังคับหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติขอเข็มบาเพ็ญประโยชน์ตามลาดับชั้น
ให้ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัดจนถึงผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัด เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานลูกเสือและสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนในกรุงเทพมหานครที่ขึ้นตรงต่อสานักงานลูกเสือแห่งชาติให้เสนอต่อเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สาหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้เสนอผ่านต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ จนถึงผู้อานวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ (ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554)
ระยะเวลำส่งแบบรำยงำน
เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี
กระบวนกำรพิจำรณำ
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
ในกรณี มีความจาเป็นหรือเห็นสมควร เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ
พิจารณาคุณลักษณะของลูกเสือที่เสนอขอเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์เป็นกรณีพิเศษก็ได้
ขั้นตอนกำรประกำศรำยชื่อ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทาประกาศสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อยกย่องลูกเสือที่ได้รับ
เข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนควบคุม
พิธีกำรส่งมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดประกอบพิธีมอบเข็ม
ลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์เป็นประจาทุกปี

คู่มือบริกำรประชำชน : คัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี ที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์

จัดทำโดย
งำนบุคลำกร ส่วนอำนวยกำร / สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

-4แผนผังขั้นตอน

กำหนดให้คัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี
ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์

แจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคัดเลือก
และพิจำรณำผู้มีคุณสมบัติขอรับเข็ม
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

เข็มบำเพ็ญประโยชน์แบ่งออกเป็นสำมชั้น
1. ชั้นที่หนึ่ง
2. ชั้นที่สอง
3. ชั้นที่สำม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดส่ง
เอกสำรแบบรำยงำน ชั้นที่หนึ่ง
ชั้นที่สอง และชั้นที่สำม

เลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
จัดทำประกำศ เพื่อยกย่องลูกเสือ
เนตรนำรี ที่ได้รับเข็มลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์

ผู้อำนวยกำรลูกเสือจังหวัด
ประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์

