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คำนำ 

 

   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ มีฐานะเป็น                 
นิติบุคคล  อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2551             
ทำหน้าที่ส่งเสริมและดูแลกิจการลูกเสือ ประสานงานดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ และ
บุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และได้ผลักดันนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการบริหาร
จัดการขององค์กรทั้งด้านภายในและภายนอก 
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วิสัยทัศน์   มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ 

ค่านิยมองค์กร : SCOUT 
  sincerity      ความจริงใจ 
  Courtesy     ความสุภาพอ่อนโยน 
  obedience   ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
  Unity   ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
  Thrifty         ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและชีวิตส่วนตัว  

 พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ 
2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
3. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ 
4. พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย 
5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 

ทิศทางในการทำงาน  

   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  มีทิศทางในการทำงานเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือทุกระบบ ทั้งในระบบโรงเรียน               
นอกระบบโรงเรียน  โดยนำกระบวนการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เพ่ือสร้าง
คุณภาพความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างทักษะชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทย ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ   โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ                 
เนตรนารี  ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน  โดยใช้กฎและคำปฏิญาณของ
ลูกเสือ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อตนเองและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามอุดมการณ์ของ
ลูกเสือ  เนตรนารี  การบำเพ็ญประโยชน์  การจัดงานชุมนุม   การส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  นานาชาติ  การนำกระบวนการลูกเสือ           
มาแก้ปัญหาเยาวชนและสังคม  โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความ
เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด เล่นการพนัน  รวมทั้งการฟ้ืนฟูลูกเสือวิสามัญ             
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน. และการฟ้ืนฟูบุคลากรผู้ใหญ่ให้เป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน  เป็นการ
กระตุ้นให้เยาวชน บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริบท
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการลูกเสือและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

 

 

 

 
/ ยุทธศาสตร์... 



ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 

- ทบทวนเนื้อหาให้ทันสมัย 
- ปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น (Active Learning) 
- พัฒนาสื่อให้ทันสมัย 

2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ 
- ฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือทั่วประเทศ 
- แสวงหางบประมาณเพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือ 
- วางระบบการใช้ค่ายและกำหนดมาตรฐาน 

3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
- ทบทวนสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน 
- ดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินทุกช่องทาง ที่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือให้เข้มแข็ง 
- พัฒนามาตรฐานการทงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ/ประเภท 
- สร้างเสริมขวัญกำลังใจอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
- ยกระดับคุณภาพบุคลากรลูกเสือ 
- สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 

5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
- ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างคล่องตัว 
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับทุกประเภท  มีความทันสมัย 
2. ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4. บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ง 
5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับทุกประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับทุกประเภท  ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
3. จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4. ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
6. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 
7. จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   

-2- 

/ อำนาจหน้าที่... 



 
อำนาจหน้าที่ 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของ สภาลูกเสือไทย และตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                1.   ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
 2.  ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใด ๆ  
    เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 3.  ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน 
 4.  รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 5.  ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของทางราชการ และ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

                6.  จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 7.  จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 8.  จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ  
 9.  ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        10.  ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

                การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า“ขบวนการลูกเสือ” (Scout Movement) ที่ประเทศต่างๆ          
ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นขบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดี   

สภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย 
(1)  นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 
(2)  รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก 
(3)  กรรมการโดยตำแหน่ ง  ได้ แก่  รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด                           ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งตามพระราช
อัธยาศัย 

 ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู้ช่วย
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                  สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์ซึ่งจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 

 

-3- 

/ สภาลูกเสือไทย... 



 

สภาลูกเสือไทยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2)  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(3)  พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 
(1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(2)  กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง

ประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
(2)  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4)  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(5)  จัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(6)  ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(7)  ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8)  วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
(9)  จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา 
(10) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

  (11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติมอบหมาย 

(12) กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
(13) จัดตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ ์และตำแหน่งอื่นใดท่ีมิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการคนหนึ่ งทำหน้ าที่ เลขาธิการสำนักงานลูก เสือ แห่ งชาติ  และแต่ งตั้ งผู้ บ ริห ารระดับสู งอ่ืน ใน
กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจำนวนที่เหมาะสม โดยการเสนอของเลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

-4- 

/ เลขาธิการ... 



 

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(2)  เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงาน รวมทั้งการเงิน  และ

บัญชี ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไปต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

(3)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

(4)  บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(5)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

-  กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แทนของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือการนี้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด  

-  กิจการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

-  การบัญชีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ
บัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละครั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด 

-  ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดทำงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพ่ือตรวจสอบ 

-  ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และให้ทำ
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณ แล้วทำรายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(3)  ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(4)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก  

รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(5)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และทรัพย์สินที่

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 
(6)  รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
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/ บรรดาเงิน... 



 

บรรดาเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นเงินหรือรายได้ที่ต้องนำส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  การใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กิจการลูกเสือตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

การจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ให้เลขาธิการเป็นหน่วยงานประสานงานและกำกับดูแลงานของสำนักงาน ดังต่อไปนี้ 
(1)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
(2)  สำนักงานเลขาธิการ 
(3)  ส่วนอำนวยการ 
(4)  ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ 
(5)  ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
(6)  ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 

ส่วนงานสำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับดูแลเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ รายได้ ทรัพย์สินอ่ืนๆ และสิทธิประโยชน์ของ
สำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบ และงานอืน่ตามที่ได้รับหมายจากคณะกรรมการ 

สำนักเลขาธิการ  มีหน้าทีกำกับดูแลส่วนงาน ดังนี้ 

(1)   ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มช่วยอำนวยการ  งานช่วยอำนวยการ และ
ประสานงาน งานคณะกรรมการ งานบุคลากรและบำเหน็จความชอบ งานนิติการ งานลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มบริหาร
สำนักงาน งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการประชาสัมพันธ์ 
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

(2)   ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ งานควบคุมและกำกับค่ายลูกเสือ 
งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานค่ายลูกเสือ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการค่าย งานส่งเสริมกิจกรรมใน                 
ค่ายลูกเสือ งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานของค่ายลูกเสือ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

(3)   ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากรทางการลูกเสือ งานฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ งานวิชาการ วิจัย  และ
ติดตามประเมินผล กลุ่มลูกเสือต่างประเทศ งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน งานประชุม สัมมนาและวิชาการ และงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย 

(4)   ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนารายได้ งานจัดหา
ผลประโยชน์ งานพัฒนาที่ดินและสินทรัพย์ กลุ่มสิทธิประโยชน์ งานทรัพย์สินทางปัญญา งานติดตามและบังคับใช้
กฎหมาย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

ให้เลขาธิการมีอำนาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใน
ของสำนักงานได้ตามเหตุผลความจำเป็น แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
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